PATVIRTINTA
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RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJAUS (RKIM)
2019 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis

Planuojama

I. ADMINISTRACINĖ IR PROJEKTINĖ VEIKLA
1. Muziejaus vidaus darbo Darbuotojų vertinimas ir užduočių 2019 m. nustatymas;
tvarką reguliuojančių
Finansų vidaus taisyklių naujos redakcijos parengimas ir tvirtinimas;
dokumentų rengimas, kiti
RKIM Koncepcijos sukūrimas dalyvaujant programoje “Lietuvos
administraciniai darbai
kultūros pasas“
Strateginių RKIM plėtros strateginių krypčių 2020 metams
parengimas ir tvirtinimas;
RKIM darbo laiko nuorodos parengimas ir atlikimas; Kultūros
paveldo objekto – Raseinių kalėjimo pastatų komplekso kalėjimo
pastato (u. k. KVR 27498) Muziejaus g. 3, Raseiniai, stogo
tvarkybos darbų dokumentų parengimas ir tvarkybos darbų
vykdymas.
2. Sutarčių su Lietuvos ir
Numatoma pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su:
užsienio organizacijomis
Lietuvos muziejų asociacija dėl dalyvavimo tarptautinėje Vilniaus
rengimas ir pasirašymas
knygų mugėje;
Lietuvos nacionaliniu ir Trakų istorijos, Vytauto Didžiojo karo
muziejais dėl kultūros vertybių deponavimo ir eksponavimo RKIM;
Dėl bendradarbiavimo, vykdant muziejinės veiklos projektus su:
Lietuvos istorijos institutu, Kauno technologijos universitetu,
Raseinių meno mokykla, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija,
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija.
Projektų vykdymo dalinio finansavimo sutarčių su Lietuvos kultūros
taryba parengimas ir pasirašymas.
3. Kita administracinė
Parengti ir pateikti dokumentus naujam elektros energijos vartotojui
veikla
prijunti prie Lietuvos skirstomųjų tinklų Pasandravio g. 9, Siručių k.

Įgyvendinimo
laikas
Sausio mėn.
II ketv.
II ketv.

Atsakingi asmenys
B. Kulpinskaitė

III ketv.
2019 m.

2019 m.

B. Kulpinskaitė

01–05 mėn.

B. Kulpinskaitė

2

4. Projektinė veikla
(paraiškų rengimas,
projekto ir fondo
pavadinimas),
dalyvavimas kitose
programose (programos
pav., veikla ir kt.)

Pagojukų sen. Raseinių r. sav. (Pasandravio istorinis draustinis poeto
Maironio tėviškė)
Parengti Lietuvos kultūros tarybai daliniam finansavimui projektus
muziejinės veiklos programoms įgyvendinti:
Atminties institucijos: Inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir
viešinimo projektai: „Interaktyvus žaidimas ,,Etnografijos lobynas“;
„Raseinių arešto namų-muziejaus instaliacijų kiemas „Praeitisdabarčiai“.

2019 m.

V. Tarvydienė

2019 m.

L. Kordušienė,
G. Norkienė

Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose programa:
Žemaitijos metų aktualinimo projektas „Žemaičio bajoro kodas“;
Architektūros paveldo projektas „Raseinių tarpukario architektūros
palikimas. Tyrimai ir sklaida“.
ES finansuojamo projekto „Pasandravio istorinio draustinio-poeto
Maironio tėviškės ir gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir
edukacinėms reikmėms“ įgyvendinimas.
RKIM partnerystė 2018–2021 m. Lietuvos dailės muziejus
įgyvendinamame iš ES SF finansuojamame projekte „Virtualus
muziejus“ videoturo – audiovizualinis turinys po Raseinių krašto
istorijos muziejų sukūrimas.
5. Kiti darbai, deleguotos
Dalyvauti Raseinių r. savivaldybės Etninės kultūros (ET) globos
funkcijos ir kt.
tarybos darbe.
Dalyvauti Raseinių r. Europos paveldo dienų organizavimo darbo
grupės darbe.
Dalyvauti Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo
programų akreditavimo komisijos darbe.
Darbas Lietuvos kultūros ministerijos Muziejų taryboje.
II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas

II–IV ketv.
II–IV ketv.

L. Vapsevičienė
L. Vapsevičienė

2019 m..

B. Kulpinskaitė

2019 m. II–III ketv.

B. Kulpinskaitė

Pagal ET globos
tarybos poreikį.
Pagal poreikį.

V. Tarvydienė

Pagal poreikį

B. Kulpinskaitė

Pagal poreikį

B. Kulpinskaitė

1.1. Rinkinių komisijos
darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir
svarstytini klausimai)

2019 m.

J. Laurinaitienė

Surengti 12 rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių, juose
numatoma svarstyti:
2019 m. restauruotų ir konservuotų muziejinių vertybių (eksponatų)
vertės pokyčio nustatymas;
muziejinių vertybių (eksponatų) tikrinimo plano parengimas ir jo

L. Kordušienė

Gruodžio mėn.
Balandžio mėn.
2

3

vykdymas;
muziejinių vertybių (eksponatų) pirkimo ir nemokamai gautų
vertybių priėmimo į rinkinius tikslingumas, priskyrimas konkretiems
rinkiniams.
1.2. Eksponatų įsigijimas
Įsigyti ne mažiau kaip 1000 vnt. muziejinių vertybių (eksponatų) iš
(kiek, į kokius rinkinius
fizinių ir juridinių asmenų. Renkami eksponatai susiję su Žemaitijos
ketinama kreipti dėmesį)
regiono žymiais kūrėjais, visuomenės veikėjais, švietimo ir kultūros
puoselėtojais; poeto Jono Mačiulio-Maironio personalija, Lietuvos
nepriklausomybės kovų dalyvių-savanorių
1.3. Ekspedicijos ir
Kraštotyrinės ir dokumentinės medžiagos rinkimas: užrašyti
išvykos (tikslas, vieta), kiti prisiminimus, legendas, vietovardžius Betygalos seniūnijos pietinėje
darbai
dalyje – Ugioniuose, aplankant apie 50 žmonių.
Atrinkti ir paruošti muziejines vertybes eksponavimui (sezonui)
Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje 62 eksponatus ir
Pasandravio istoriniame draustinyje (poeto Maironio tėviškė)
Bernotų sodyboje 53 eksponatus.
Sezono pabaigoje eksponatus sutvarkyti ir grąžinti į saugyklas.
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. Nurašymas,
perkėlimas (kiek
numatoma eksponatų
nurašyti, perkelti ir kodėl)

Kiekvieną mėn. iki
10 d.
2019 m.

J. Laurinaitienė

Gegužės-rugsėjo
mėn.

M. B. Navakauskienė

Balandžio mėn.

J. Laurinaitienė

Lapkričio mėn.

Išrašyti 50 muziejinių vertybių (eksponatų) priėmimo aktų.
Įrašyti visas 2019 metais į RKIM fondą priimtas muziejines vertybes
(eksponatus) į pirminės apskaitos knygas.

2019 m.

J. Laurinaitienė

Suinventorinti (mokslinis inventorinimas) 1040 pagrindinio fondo
eksponatų:
I-Istorija 150 eksponatų, E-Etnografija 80 eksponatų, F-Fotografija
150 eksponatų; N-Numizmatika 200 eksponatų, R-Raštija 250
eksponatų, FR-Faleristika 10 eksponatų, FK-Filokartija 50
eksponatų, FL-Filatelija 150.
Numatoma nurašyti (išskaityti iš RKIM fondo) 2 eksponatus GEK
17877, GEK 17878.

Birželio–lapkričio
mėn.

J. Laurinaitienė

2019 m.

J. Laurinaitienė

3
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2.4. Kiti darbai susieti su
pirmine eksponatų
apskaita

3. Eksponatų apsauga ir
priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas
(kokius rinkinius
numatoma tikrinti,
nurodant eksponatų
skaičių), eksponatų
saugojimo sąlygų
tikrinimas (pagrindiniai
priežiūros ir tvarkymo

Tęsti RKIM rinkinių kompiuterinę kartoteką – suvesti į elektroninę
kartoteką (Microsoft Office Excel) GEK 7-os knygos 500 (GEK
20415-20914) pagrindinio fondo eksponatų.
Parengti ir suderinti eksponatų ilgalaikio saugojimo (depozito) aktus:
kitiems muziejams paskolinti eksponatai;
iš kitų muziejų ir institucijų pasiskolinti eksponatai;
iš fizinių asmenų pasiskolinti eksponatai.
Muziejinių vertybių (eksponatų) apskaita, surašant vidaus judėjimo
aktus ilgalaikėms ekspozicijoms, trumpalaikėms parodoms,
muziejinei veiklai. 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 ne mažiau 20 muziejinių vertybių (eksponatų);
„Švč. Mergelės Marijos ikonografija“ – surinkti ir apskaityti ne
mažiau 20 muziejinių vertybių (eksponatų);
„Maironistika“ – surinkti ir apskaityti ne mažiau 10 muziejinių
vertybių (eksponatų).
Apskaityti 2 fizinių asmenų archyvus:
Menotyrininko, visuomenininko, tautodailininko V. Vitkaus;
Tremtinių ir politinių kalinių klubo „Garsas“ prezidento,
visuomenininko A. Vizbaro.
Kraštotyrininko, filologo, Simono Stanevičiaus bendrijos pirmininko
A. Pociaus biblioteką.

2019m.

R. Stonienė

Sausio mėn.

J. Laurinaitienė

Pagal poreikį

J. Laurinaitienė

2019 m.

J. Laurinaitienė

Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

L. Vapsevičienė
L. Kordušienė

Rugsėjo mėn.

L. Kantautienė

Patikrinti dalį rinkinių:
F-Fotografija 200 eksponatų; N-Numizmatika 200 eksponatų;
R-Raštija 150 eksponatų; GR-Raštija (K. Grikšo kolekcija) 500
eksponatų;
„Maironistikos“ kolekcija 50 eksponatų.
Eksponatų aprašų sudarymas:
kolekcija; „Maironistika“;
kolekcija „Švč. Mergelės Marijos ikonografija“.

II–III ketv.

J. Laurinaitienė

IV ketv.
IV ketv.

L. Kordušienė
V. Tarvydienė

4

5

Sutvarkyti (pagaminti naujas pakuotes, sutikrinti ir užrašyti apskaitos
numerius, sugrupuoti, padėti į nuolatinio saugojimo vietą) dalį NNumizmatikos rinkinio – 50 eksponatų – ordinai ir medaliai (XX a.)
ir 100 eksponatų – įvairių šalių monetos, išleistos XIX-XX a.
Aplinkos parametrų matavimo prietaisu fiksuoti RKIM aplinkos
būklę, atlikti bendros būklės, švaros palaikymo vertinimą:
stacionariose fondų saugyklose – 1 kartą savaitėje, pirmadienį (10.00
val.);
ekspozicinėse salėse, edukacinėse ir parodinėse erdvėse – 2 kartus
mėn. pirmą ir trečią mėnesio pirmadienį (11.00 val.);
Aplinkos parametrų matavimo prietaisu fiksuoti aplinkos būklę,
atlikti bendros būklės, švaros palaikymo vertinimą struktūriniuose
padaliniuose:
Betygalos muziejuje 3 ekspozicinėse salėse – kovo, gegužės, liepos
ir rugsėjo mėn.;
Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje 4 ekspoziciniuose
pastatuose – gegužės, liepos ir rugsėjo mėn.;
Pasandravio istoriniame draustinyje (poeto Maironio tėviškė) 5
ekspoziciniuose pastatuose – gegužės, liepos ir rugsėjo mėn.
3.2. Konservavimas,
Restauruoti ir konservuoti 50 R-Raštijos rinkinio muziejinių vertybių
restauravimas (nurodyti
(eksponatų) – 10 dokumentų, 40 leidinių.
eksponatų grupes ir kiekį) Atlikti 230 eksponatų prevencinį konservavimą: E-Etnografija
(spynos, raktai, padargai, 200 vnt.); I-Istorija (metalo radiniai, 30
vnt.).
3.3. Kita veikla eksponatų Geologijos ekspozicijos tvarkymo ir papildymo darbai (RKIM
apsaugos ir priežiūros
struktūriniame padalinyje – Betygalos muziejuje): G-Geologijos
srityje
rinkinio eksponatų etikečių ir užrašų atnaujinimas apie 100 vnt.,
eksponatų stovio tikrinimas; ne mažiau kaip 50 eksponatų papildyti
nuolatinę ekspoziciją Lietuvoje rastomis naudingomis iškasenomis ir
fosilijomis.
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS.

2019 m.

J. Laurinaitienė

4–10 mėn.

J. Laurinaitienė
L. Vapsevičienė
S. Karveckas

II ketv.

M.B. Navakauskienė
J. Laurinaitienė

1. Muziejų lankytojai
(pagal filialus), fondų,
bibliotekos lankytojų

2019 m.

B. Kulpinskaitė

darbai)

Aptarnauti muziejaus lankytojus – 20 000:
RKIM – 7000; Betygalos muziejus – 3000;
Pasandravio istorinis draustinis (poeto Maironio tėviškė) – 4000;

2019 m.

5

6

aptarnavimas (kokius ir
kiek lankytojų planuojama
aptarnauti)

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

Simono Stanevičiaus sodyba-muziejus – 1000;
Šiluvos piligrimu informacijos centro Šiluvos muziejus – 5000.
Pildyti lankytojų apskaitos dokumentus: 12 (mėn.) x 4 (Raseinių
muziejaus, S. Stanevičiaus sodybos-muziejaus, Betygalos muziejaus,
Pasandravio istorinio draustinio (poeto Maironio tėviškė) kasos
apyskaitos, 12 inventorizacijos aktų ir kitų lankytojų apskaitos
dokumentų.
Aptarnauti 20 RKIM fondų lankytojų (specializuoti lankytojai).
Aptarnauti 60 lankytojų „Keturių amžių bibliotekoje“ – K. Grikšo
kolekcija.
Istorinė edukacinė programa „Sovietinis genocidas Raseinių krašte“,
ne mažiau 10 užsiėmimų: „Susiruošti – 1 valanda“ (jaun. amž.
moksl.); „Laiškai ant beržo tošies“ (vid. amž. moksl.); „Kelionė
laiku. Raseinių arešto namai-kalėjimas-muziejus“ (jaun. ir vid. amž.
moksl.); „Žygis partizanų takais“ (vyr. amž. moksl.).
Istorinė edukacinė programa (įvairaus amžiaus moksleivių grupėms)
„Lietuvos valstybingumo ženklai XIX a. pab. – XX a.“, ne mažiau
20 užsiėmimų: „Laisvės ir nepriklausomybės kariai. Savanoriai“;
„Senieji Raseiniai“; „Raseinių žydų likimai“; užsiėmimas-viktorina
„Lietuviško žodžio nešėjai – Knygnešiai“; „Miesto ir miestelių
heraldika“, „Vėliavos – vienybės ir garbės ženklai“; „Atkurtos
Valstybės kūrėjai ir puoselėtojai – raseiniškiai“; „Valstybingumo
simboliai Lietuvos piniguose“. „Betygalos krašto istorija“, „Raseinių
krašto žydai. Gyvenimas ir likimai“; „Atgimimas Raseinių krašte
1988–1991 m.“
Nauja istorinė edukacinė programa įvairaus amžiaus žmonėms, ne
mažiau 10 užsiėmimų, „Raseinių krašto žmonės – Pasaulio
Lietuviai“ (A. F. Bendoraitis ir kt.); Archeologijos paslaptys.
Istorinė edukacinė programa įvairaus amžiaus mokiniams, ne mažiau
8 užsiėmimų, „Archeologinis, memorialinis ir sakralinis Raseinių
krašto paveldas“ (piliakalniai, memorialinės vietos, sakralinė
architektūra).
Edukacinė programa įvairaus amžiaus žmonių grupėms, ne mažiau 8
užsiėmimų, „Kelionės po Betygalos kraštą“,

2019 m.

J. Laurinaitienė

2019 m.

L. Kordušienė
L. Kantautienė
L. Vapsevičienė

2019 m.

L. Kantautienė

04–09 mėn.

L. Kantautienė

06–08 mėn.

M.B. Navakauskienė

6

7

Lituanistinės edukacinės programos įvairaus amžiaus grupių
žmonėms, ne mažiau 20 užsiėmimų: „Lietuvos istorijos ir kultūros
atbalsiai „Lietuvių laikraštyje“; „Šventieji, saugantys Maironio
tėviškę“; „Maironio vaikystės takais...“.
Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje: „Šešios pasakos“; Kur
AITVARAI gyvena“;
„J. Tumo-Vaižganto gyvenimo ir kūrybos pėdsakai Raseinių krašte“.
Memorialinė-edukacinė programa „Iškilūs kraštiečiai“, ne mažiau 10
užsiėmimų: „Jonas Mačiulis-Maironis“; „Simonas Tadas
Stanevičius“; „Marcelijus Martinaitis“; „Bronius Bernotaitis“;
„Viktoras Petkus“; „Partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“,
„1949 Vasario 16 d. Deklaracijos signatarai“.
Meno-edukacinė programa „Meninė kūrybinė interpretacija parodose
ir ekspozicijose“, įvairaus amžiaus žmonių grupėms, ne mažiau 10
užsiėmimų: „Žolynų grafika (pagal J. Kuzminskio kūrybą)“;
„Akvarelės kalba (pagal B. Bernotaičio kūrybą)“;
„Molinė enciklopedija (pagal V. Kuzo kūrybą)“.
Meno metodas muziejuje „Meno rūsys” (Meno metodas – meninės
raiškos būdų sistema, kai yra naudojamos įvairios meno priemonės ir
veiksmai, siekiant visuminio vaikų ugdymo tikslo), įvairaus amžiaus
vaikams, ne mažiau 10 užsiėmimų.
Nauja etninė edukacinė programa skirta Žemaitijos metams, įvairaus
amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, ne mažiau 6 užsiėmimų:
„Gyvenims Žemaičių“; „Pasirokuokim žemaitiška“.
Vietos amatų pristatymo, populiarinimo ir jų panaudojimo turizmo
plėtrai programa „Amatų dirbtuvės“ mokiniams, šeimoms, įvairaus
amžiaus grupių žmonėms, ne mažiau 20 užsiėmimų: „Šilti darbeliai
iš vilnos. Vilnos vėlimo pradžiamokslis“; „Dailioji keramika“
(Keramikos pamokos pradedantiesiems); audimo praktiniai mokymai
„Audžiame tautinį kostiumą“, skirti Žemaitijos metams.
Etninė edukacinė programa mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių
grupių žmonėms „Tradicinės skaros“, ne mažiau 4 užsiėmimų:
„Skarų rišimas ir nešiojimas“; „Veltinė skara“.

04–10 mėn.

L. Vapsevičienė
R. Paškauskienė
K. Krolys

02–09 mėn.
2019 m.

2019 m.

L. Kantautienė
R. Paškauskienė
K. Krolys
L. Vapsevičienė
L. Kantautienė
L. Kordušienė
G. Norkienė

09–12 mėn.

L. Vapsevičienė
M. B. Navakauskienė

2019 m.

L. Kordušienė
L. Vapsevičienė
G. Norkienė

07–10 mėn.

L. Vapsevičienė
L. Kordušienė

7

8

3. Muziejaus renginiai
(pavadinimas ir vieta)

Etninė edukacinė programa mokiniams, šeimoms, įvairaus amžiaus
žmonėms „Kol Saulė Žemę apibėgs“ ne mažiau 10 užsiėmimų:
„Paukštis senojoje kultūroje“, „Velykiniai papročiai ir tradicijos“;
„Kaip skaityti ir rašyti margučių raštą“; „Advento tradicijos: nuo šv.
Andriejaus iki Trijų karalių“ (jaun. ir vid. amž. moksl.); „Šventinio
proginio atviruko gamyba“.
Etninė edukacinė programa mokiniams, šeimoms, įvairių socialinių
grupių žmonėms, ne mažiau 6 užsiėmimų: „Kai įkvepia tradicija“:
„Raseinių krašto senosios sodybos“, „Senieji lietuvių amatai ir
verslai“; „Iškentėti lino kančią“; „Duona lietuvių liaudies buityje,
papročiuose“.
Pateikti paraiškas LR Kultūros ministerijos finansuojamai
priemonei „Kultūros pasas“:
„Partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“; „Šešios pasakos“;
Kur AITVARAI gyvena“; „Archeologinis, memorialinis ir sakralinis
Raseinių krašto paveldas“ (piliakalniai, memorialinės vietos,
sakralinė architektūra);
Meno edukacijos programa „Meno metodas muziejuje“;
Etninės kultūros programa „Kultūros ryšiai. Praeitis – dabartyje“.
Edukacinių programų temas ir laiką talpinti Raseinių krašto
istorijos muziejaus tinklapyje www.raseiniumuziejus.lt;
kiekvieną mėnesį skelbti Raseinių r. savivaldybės tinklapyje
www.raseiniai.lt, Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt,
www.muziejuedukacija.lt.
„Rūtos“. Sutartinių giedojimo ir istorijų apie moteris kare vakaras.
Meninė instaliacija „Atminties ženklai” Nepriklausomybės gynėjų
aikštėje”
Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas. Knygos
„Raseinių krašto žydai. Gyvenimai ir likimai“ pristatymas.
Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Nepriklausomybės atkūrimo
dienoms:
Viktorina „Pažinkime Nepriklausomybės kovų ir Lietuvos laisvės
kovų istoriją“, skirta Nepriklausomybės kovų atminimo ir J.
Žemaičio metams.
Sambūris ,,Laisvės keliu“ prie Vytauto paminklo Betygaloje“;

2019 m.

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

Rugsėjo–spalio mėn.
L. Kordušienė
L. Kantautienė
L. Vapsevičienė
G. Norkienė

2019 m.

V. Tarvydienė

Sausio 4 d.
Sausio 13 d.

L. Kordušienė
G. Norkienė

Sausio 24 d.

L. Kantautienė

Vasario 15 d.

L. Kordušienė
L. Vapsevičienė

Vasario 16 d.

M. B. Navakauskienė
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Pilietinė akcija „Laisvės spalvos“;
Viktorina „Pietų Žemaitijos vietovardžiai“ skirta Žemaitijos ir
Vietovardžių metams. 7-8 kl. mokiniams Šaltinio progimnazijoje;
Gegužiniai giedojimai „Mojavos“ Simono Stanevičiaus sodybojemuziejuje.
Šv. Jono Nepomuko diena ir Gegužiniai giedojimai „Mojavos“
Pasandravio istoriniame draustinyje (poeto Maironio tėviškė),
Bernotuose.
Tarptautinės Muziejų dienos šventė – tarptautinės muziejų
bendruomenės akcija „Muziejų naktis“.
Susitikimas su profesoriumi Z. Dabkevičiumi Betygalos muziejuje.
Lietuvos Muziejų kelio 2019–2021 m. programos „Tėvynės
ieškojimas“, RKIM renginys – Meninė akcija „Vandens Taku“
Pasandravio istoriniame draustinyje (poeto Maironio tėviškė).
„Aitvarų“ festivalis (kūrybos pleneras, techninės kūrybinės
dirbtuvės)
Simono Tado Stanevičiaus 220-osioms gimimo metinėms
Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas „Raseinių žydų likimai“
(Žieveliškių k., Kalnujų sen.).
Baltų vienybės dienos minėjimas
Turizmo diena Betygaloje. Mažoji konferencija ,,Iš Betygalos krašto
istorijos“
„Dvarely, ant Upės tarp Viduklės ir Eržvilko“
sambūris...pasižvalgymas... Simono Stanevičiaus sodyboje-muziejuje
Kanopėnuose.
Edukacinė popietė ,, Šventųjų Kūčių, Kalėdų papročiai“ Betygalos
bendruomenės namuose
Visuomeninės akcijos:
Žemės mėnesiui skirta talka „Saugokim Žemę“ Simono Stanevičiaus
sodyboje;
Juodojo Birželio atminimo akcija (Raseinių civilinėse kapinėse,
Ateities g. Raseinių m.).
„Atminties valanda“ (Visų šventųjų ir mirusiųjų dienai) Raseinių
civilinėse kapinėse.

Vasario–kovo mėn.
Balandžio 10 d.

G. Norkienė
L. Kantautienė

Gegužės mėn.

K. Krolys

Gegužės mėn.

R. Paškauskienė

Gegužės 18 d.

B. Kulpinskaitė

Birželio 6 d.
Liepos 19 d.

M. B. Navakauskienė
B. Kulpinskaitė

Rugsėjo 20 d.
Rugsėjo 20 (23) d.

K. Krolys
G. Norkienė
L. Vapsevičienė
L. Kantautienė

Rugsėjo 22 d.
Rugsėjo 27 d.

L. Kantautienė
M. B. Navakauskienė

Spalio 25 d.

L. Vapsevičienė

Gruodžio 16–19 d.

M. B. Navakauskienė

Balandžio 16 d.

K. Krolys

Birželio 13 d.

L. Kordušienė

Spalio 31 d.

L. Vapsevičienė
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4. Muziejaus interneto
svetainės plėtra (kas ir
kaip numatoma atnaujinti)
5. Konsultacijos, metodinė
pagalba įvairiais
muziejaus veiklos
kausimais, darbas su
stažuotojais ir
praktikantais
6. Kita veikla

Muziejaus veiklos viešinimas, informacijos kėlimas į internetinę
svetainę www.raseiniumuziejus.lt,

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.
Raseinių rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros 2017-2020 m.
programos RKIM projektas „Raseinių amatų paveldas“. Audimas.
Raseinių krašto liaudies meistrų meno kūrinių fiksavimas (100);
Gegužinių giedojimų pamaldų Simono Stanevičiaus sodybojemuziejuje fiksavimas.
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams:
istorinių žinių apie Raseinių krašto savanorius sklaida – mobilios
programėlės „Raseiniai Tuor“ papildymas naujo objekto „Savanorių
kapai“ aprašymu; savanorių sąrašo viešinimas QR kodo pagalba.
Pranešimas: „Vienas tikslas – Lietuva! Žydų tautos indėlis atkuriant
Lietuvos valstybę.“ Neįgaliųjų dienos užimtumo centre.
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir ilgalaikių Ekspozicijos „Raseinių kraštas – istorijos raida“ atnaujinimas:
parodų koncepcijų
Raseinių krašto dvarų istorijos papildymas, eksponuojant (apie 50)
rengimas, ekspozicijų
fotografijų, dokumentų ir kt. nuolatinėje ekspozicijoje;
atnaujinimas (pavadinimas Lietuviškos spaudos draudimo istorijos papildymas, sukuriant
ir vieta)
atraktyvų knygnešių asmenybių ir jų veiklos pristatymą.
Interaktyvaus žaidimo ,,Etnografijos lobynas“ įrengimas
ekspozicijoje ,,Kultūros paveldas. Tradicinė kultūra ir amatai“.
Raseinių arešto namų-muziejaus instaliacijų kiemo „Praeitis –
dabarčiai“ įrengimas.
Poeto Jono Mačiulio-Maironio ekspozicijos Bernotuose atnaujinimas
turizmo sezonui.
Simono Stanevičiaus sodybos-muziejaus ekspozicijos atnaujinimas
turizmo sezonui.

2019 m.

G. Norkienė

2019 m.

Muziejininkai

2019 m.

V. Tarvydienė

Gegužės mėn.

V. Tarvydienė

Kovo–balandžio
mėn.

L. Kordušienė
L. Vapsevičienė

02. 13 d.

L. Kantautienė

Balandžio mėn.

L. Vapsevičienė

Gegužės mėn.

L. Vapsevičienė

2019 m.

V. Tarvydienė

2019 m.
Balandžio mėn.

L. Kordušienė,
G. Norkienė
R. Paškauskienė

Balandžio mėn.

K. Krolys
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2. Parodos (pavadinimas)
muziejuje ir kituose
institucijose (vieta)

3. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio
adresas)

Foto-dokumentinė paroda „Kad prisimintų širdys...“ (Raseinių Švč.
Mergelės Marijos ėmimo į Dangų bažnyčioje);
Austėjos Oržekauskaitės fotografijų paroda „Pašto dėžutė, kas Ji?”;
Paroda „Beno Fainšteino kūryba“;
Paroda Simon Karczmar (1903–1982): „Paminklas Dieveniškėms“;
Paroda „J. Tumo Vaižganto kūrybinis palikimas keturių amžių
bibliotekoje“;
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams:
Paroda ,,Betygalos savanoriai – Nepriklausomybės kovų dalyviai“;
Jono Žemaičio-Vytauto metams: Partizaninis judėjimas Betygalos
krašte.
Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Trakų Dievo Motinos paveikslo
karūnavimui – 300 metų. REGINA LITUANIAE“ paroda (iš Trakų
istorijos muziejaus);
Fotografijų paroda „Žemaitiška sodyba” (iš Šilalės Vlado
Statkevičiaus muziejaus);
Margučių paroda ,,Simbolių keliu į atgimimą“, RKIM E-Etnografijos
rinkinio pagrindu;
Ilonos Daujotaitės Janulienės tapybos paroda;
Paroda ,,Senolių žemdirbystės rakandai...“, RKIM Etnografijos
rinkinio pagrindu.
Paroda ,,Iš Ugionių kaimo žmonių gyvenimo“, skirta Tarptautinei
muziejų dienai.
Paroda ,,Betygala nuotraukose ir dokumentuose“.
Paroda ,, Betygalos žmonių kūrybiniai darbai“.
Paroda misionieriui A. F. Bendoraičiui atminti Betygalos muziejuje
Atvirukų paroda ,,Sveikinimai (...) Šv. Kalėdų, Naujųjų metų
proga“.
Kalėdinių rankdarbių paroda „Balta...“
Virtuali paroda ,,Raseinių žydai. 12 asmenybių“;
Virtualios parodos skirtos Žemaitijos metams (RKIM Etnografijos
rinkinio pagrindu):
,,Žemaitiški raštai audiniuose“;

Sausio mėn.

L. Kordušienė

Sausio–vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Vasario–kovo mėn.

G. Norkienė
L. Kantautienė
L. Kantautienė
L. Kantautienė

Vasario mėn.
Kovo mėn.

M.B. Navakauskienė
M.B. Navakauskienė

Kovo–balandžio
mėn.

G. Norkienė

Balandžio mėn.

G. Norkienė

Balandžio 15–29 d.

V. Tarvydienė

Gegužės mėn.
Gegužės 6–20 d.

G. Norkienė
V. Tarvydienė

Gegužės 8–30 d.

M.B. Navakauskienė

Birželio mėn.
Liepos-rugpjūčio
mėn.
Rugsėjo mėn.
Gruodžio 16–21 d.

M.B. Navakauskienė
M.B. Navakauskienė

Gruodžio mėn.
Nuo kovo 15 d.

G. Norkienė
L. Kantautienė

Nuo balandžio 16 d.

V. Tarvydienė

L. Kantautienė
M.B. Navakauskienė
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,,Spalvų dermė pintose juostose“.
Virtuali paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo
metams „Raseinių krašto savanoriai – Laisvės gynėjai“;
Virtuali paroda „Raseinių apskričio pašto ženklui – 100!“.
4. Bendradarbiavimas su
Istorinių vėliavų paroda Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-čiui
kitomis institucijomis
„Atgimusi po sunaikinimo“ (Vytauto Didžiojo karo muziejaus);
rengiant parodas
Paroda „Blaivybės ištakos“ (Žemaičių vyskupystės muziejus, V.
Staniulio knygynas-antikvariatas).
Fotografijų paroda „Žemaitiška sodyba“ (Vlado Statkevičiaus
muziejus);
Etnografinė paroda „Gyvenims Žemaičių“ (Lietuvos Nacionalinis
muziejus).
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA

Nuo liepos 2 d.
Nuo lapkričio 20 d.

V. Tarvydienė
L. Vapsevičienė

Nuo kovo 12 d.
Sausio–kovo mėn.

L. Kordušienė
L. Vapsevičienė

Balandžio mėn.

L. Vapsevičienė

Balandžio mėn.

G. Norkienė

Rugsėjo 16 d.–
lapkričio 16 d. mėn.

L. Vapsevičienė

1. Katalogų, leidinių,
įskaitant elektroninius,
rengimas ir leidyba
2. Informacinių leidinių
(bukletų, kvietimų, plakatų
ir kt.) rengimas ir leidyba

Išleisti istorinę dokumentinę apybraižą „Kelionė aplink Ugionius“.
Išleisti Simono T. Stanevičiaus pasakėčių leidinį „Szeszes pasakas“.

Lapkričio mėn.
Rugsėjo mėn.

M.B. Navakauskienė
G. Norkienė.

Parengti, sumaketuoti ir išleisti informacinius leidinius – plakatus,
lankstinukus, kvietimus, skrajutes visoms eksponuojamoms
parodoms (20), renginiams (12) viešinti. RKIM struktūrinių
padalinių parodų ir renginių plakatus, kvietimus, skrajutes.
Paruošti 10 publikacijų muziejinės veiklos ir mokslinių bei
kraštotyrinių tyrimų pristatymui.

2019 m.

G. Norkienė

2019 m.

Muziejininkai

Generolo Jono Žemaičio partizaninės veiklos Raseinių krašte tyrimas
ir publikavimas.
Knygos „Raseinių krašto žydai. Gyvenimai ir likimai“ pristatymas
nacionalinėje-meninėje konferencijoje „Žydų vaikų istorijos“,
Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje.
Prisidėti prie respublikinės ekspedicijos „1863 metų sukilėlių takais“
organizavimo ir pravedimo (Radviliškio r.).
Kraštotyrinės ir dokumentinės medžiagos rinkimas Betygalos
seniūnijos pietinėje dalyje – aplankyti apie 50 žmonių, užrašyti senų
žmonių prisiminimus, legendas, vietovardžius.
Nepriklausomybės kovos (1918–1920) Raseinių krašte – istorinės

Sausio–vasario mėn.

L. Kordušienė

Sausio 25 d.

L. Kantautienė

Birželio 6 d.

M.B. Navakauskienė

Birželio–rugpjūčio
mėn.

M.B. Navakauskienė

2019 m.

L. Vapsevičienė

3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje
rengimas ir publikavimas
4. Moksliniai tyrimai
(temos), mokslinių ir kitų
konferencijų rengimas
muziejuje (tema),
dalyvavimas ir pranešimai
mokslinėse ir kitose
konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta)
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medžiagos sisteminimas, tyrimas ir publikavimas (2 straipsniai).
Istorinės medžiagos apie Raseinių apskrities (apskričio) pašto ženklo
reikšmę Lietuvos pašto ženklų istorijoje tyrimas ir publikavimas.
VI. RINKINIŲ, EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Eksponatų
skaitmeninimas
(eksponatų skaičius, kokie,
jų atrankos kriterijai)
1.1. Eksponatų įkėlimas į
išorines laikmenas
(skaičius iš viso, pagal
rinkinius)
1.2. Eksponatų pateikimas
į LIMIS ir kitas Europos
kultūros paveldo
viešinimo informacines
sistemas (eksponatų
skaičius, tema, pagal
rinkinius.)

1.3. Kiti skaitmeninimo
darbai

2019 m.

L. Kordušienė

Suskaitmeninti 400 eksponatų. Eksponatų atrankos kriterijai:
generolo Jono Žemaičio-Vytauto metams – jo personalijai pristatyti;
RKIM rinkinius reprezentuojantys („Virtualus turas“) eksponatai;
Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metams – kūrėjamssavanoriams pristatyti; iškilių Raseinių krašto grafikų J. Kuzminskio
ir V. Igno kūrybai pristatyti.
170 eksponatų vaizdų sukūrimas pagal rinkinius:
D–Dailė 20 eksponatų (Jono Kuzminsko ir Vytauto Igno grafika), IIstorija 50 eksponatų, F-Fotografija 100 eksponatų.

2019 m.

V. Tarvydienė.

2019 m.

V. Tarvydienė

Į LIMIS sistemą įvesti 190 eksponatų – eksponatų metaduomenys ir
su jais susieti vaizdai, pagal rinkinius:
F-Fotografija 100 eksponatų;
E-Etnografija 50 eksponatų (keramikos indai).
F-Fotografija 20 eksponatų vaizdų pateikti į skaitmeninę Europos
kultūros paveldo platformą „Europeana“ ir virtualią elektroninę
paveldo informacinę sistemą (VEPIS).
F-Fotografija 20 eksponatų vaizdų pateikti į Lietuvos muziejų
portalą –
www.muziejai.lt
Suskaitmeninti Raseinių krašto liaudies meistrų 100 meno kūrinių.
Suskaitmeninti 200 tautosakos rankraščio puslapių (tautosakos
rankraštis yra laikinai RKIM žinioje).
Užfiksuoti 2019 m. RKIM vykstančius renginius, parodas,
edukacijas, skaitmeninius vaizdus sukelti į bylas pagal temas,
duomenis perkelti į išorinę laikmeną.
D-Dailė 100 eksponatų skaitmeninių vaizdų sukūrimas
bendradarbiaujant su regiono skaitmeninimo centru – Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

2019 m.

V. Tarvydienė

2019 m.

V. Tarvydienė

2019 m.

V. Tarvydienė

2019 m.

V. Tarvydienė

2019 m.

J. Laurinaitienė
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VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos
žiniasklaidai apie muziejų,
rinkinius, veiklas,
renginius rengimas
(nurodyti numatomų
parengti informacinių
pranešimų spaudai kiekį)
2. Reklama (projektai ir
veiklos, kuriems
planuojamos specialios
reklamos, viešinimo
kampanijos)

Parengti ir publikuoti 8 straipsnius ir 12 informacinių, RKIM veiklas
viešinančių pranešimų žiniasklaidai.
RKIM veiklų viešinimas socialiniame tinkle Facebook, adresu
www.facebook.com/RKIMuziejus (ne rečiau kaip 1 kartą savaitėje).

Specialios reklamos planuojamos šioms veikloms:
Tarptautinės muziejų dienos ir Europos Muziejų nakties renginiams,
Lietuvos Muziejų kelio „Tėvynės ieškojimas“ RKIM renginiui
„Vandenų takais“;
Projekto „Raseinių arešto namų-muziejaus kiemas „Praeitis –
dabarčiai“ viešinimas pristatymo renginiu, reklama respublikos,
rajono žiniasklaidoje;
Projekto „Interaktyvus žaidimas ,,Etnografijos lobynas“ viešinimas ir
pranešimai rajono ir respublikos žiniasklaidoje;
Projekto „Pasandravio istorinio draustinio-poeto Maironio tėviškės ir
gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms“
3. Kita veikla
Bendradarbiavimas su VšĮ „Atrask Raseinius“ įgyvendinat RKIM
projektus, skatinat turizmą Raseinių r.;
Bendradarbiavimas su Prezidento Jono Žemaičio gimnazija,
įgyvendinat projektą „Raseinių arešto namų-muziejaus kiemas
„Praeitis – dabarčiai“.
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų
priimti/atleisti darbuotojų
skaičius)
2. Kvalifikacijos kėlimas
(darbuotojų dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
mokymuose,
konferencijose Lietuvoje ir

2019 m.

Muziejininkai
L. Kantautienė

Gegužės–liepos mėn.

B. Kulpinskaitė

Liepos–spalio mėn.

L. Kordušienė

Rugsėjo–lapkričio
mėn.
Rugsėjo–lapkričio
mėn.
2019 m.

V. Tarvydienė

Rugsėjo–spalio mėn.

L. Kordušienė

Neplanuojama

2019 m.

B. Kulpinskaitė

Lietuvos muziejų asociacijos rengiamuose kvalifikacijos kėlimo
kursuose, seminaruose dalyvaus RKIM darbuotojai (priklausomai
nuo organizuojamų kvalifikacijos renginių tematikos).
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos
XXII mokslinėje-praktinė konferencijoje „Pasaulio lietuvių

2019 m.

B. Kulpinskaitė

Balandžio 25 d.

J. Laurinaitienė

B. Kulpinskaitė
L. Kantautienė,
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užsienyje (temos, vieta,
palikimas Lietuvos muziejuose“.
numatomi dalyviai)
X. MUZIEJAUS ŪKINĖ VEIKLA
1. Ūkinė veikla (statybos ir Įgyvendinti Užimtumo didinimo programą–kultūros paveldo objektų
remonto darbai, kiti
teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbai;
ūkiniai darbai)
Įrengti el. tiekimo infrastruktūrą – vidaus tinklus Pasandravio
istoriniame draustinyje.
Suremontuoti, atlikti patikrą ir paruošti eksploatacijai priešgaisrinės
saugos signalizaciją Betygalos muziejuje.
Atlikti ventiliacijos sistemų RKIM pastatuose (Muziejaus g. 3 ir
Muziejaus g. 5) remontą.
Atlikti Pasandravio istorinio draustinio (poeto Maironio tėviškė)
Bernotų sodybos tvorų atstatymo, kiemo šulinio ir Maironio
šaltinėlio remonto darbus.
Atlikti RKIM centrinio pastato (Muziejaus g. 3) stogo tvarkybos
darbus pagal parengtą projektą „Buv. Raseinių kalėjimo statinių
komplekso kalėjimo pastato stogo remontas, restauravimo ir avarijos
grėsmės pašalinimas“.

2019 m.

B. Kulpinskaitė

Direktorė Birutė Kulpinskaitė
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