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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA
KAUNO MIESTO MUZIEJAUS
2017 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

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

Organizuoti 2 Kauno miesto muziejaus (toliau – KMM) tarybos posėdžius.
Numatomi svarstyti klausimai:
1. 2016 m. Kauno miesto muziejaus veiklos ataskaita
2. Svarstyti ekspozicijų planų projektus
3. Esant poreikiui muziejaus nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių,
pareiginių nuostatų pakeitimų projektų svarstymas.

I–IV ketv.

R. Garbaravičienė

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas

– parengti 2017 m. darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo grafiką.
– parengti 2017 m. muziejaus dokumentacijos planą
– parengti 2016 m. veiklos ataskaitas
– parengti 2018 m. veiklos planą.
– pagal poreikį rengti muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančius
dokumentus.

I ketv.
IV ketv.
I ketv.
IV ketv.
I–IV ketv.

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas

Sudaryti trumpalaikės nuomos sutartis su organizacijomis dėl rotušės patalpų
nuomos renginiams

V. Krikvaitė
V. Krikvaitė
K. Vaitkevičienė
K. Vaitkevičienė
R. Garbaravičienė,
A. Rimkienė,
K. Vaitkevičienė,
V. Golubavičienė,
V. Krikvaitė
D. Naujalienė

4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas:
projekto ir fondo pavadinimas)

– parengti projekto „Legendiniai Kauno restoranai“ paraišką (paroda,
prisiminimų vakaras) Lietuvos kultūros tarybai
– parengti projekto paraišką, skirtą S. Lukošiaus fondo populiarinimui
(katalogas, tęstinės parodos) Lietuvos kultūros tarybai
– parengti projekto paraišką 2017 metų kasmetinės mokslinės-praktinės
konferencijos: „Muziejinių ekspozicijų ir edukacijų sąryšis: teorija ir
realybė“ Lietuvos kultūros tarybai
 parengti projekto paraišką III-ojo LTMIS Ekspozicijos dalies atnaujinimo
etapo (Pasaulio tautų instrumentų ekspozicijos) finansavimui gauti (jei bus
atitinkamas LKT šaukimas)
 parengti projekto paraišką, skirtą Kauno rotušės istorinei rekonstrukcinei 3D
vizualizacijai (jei bus sritį atitinkantis LKT šaukimas)

Visus metus

I ketv.

I. Puidokienė,
S. Žemaitytė
I. Puidokienė,
L. Jocienė
A. Vaicekauskas

I ketv.

G. Dusevičiūtė-Neimontienė

I pusmetis
II pusmetis

II pusmetis

I. Mikšaitė

2
5. Kiti darbai

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

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

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

1.4. Kiti darbai
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)

 renginių, parodų protokolai
 edukacinių programų ir paskaitų perklausų komisijos posėdžių protokolai,
edukacinių programų ir ekskursijų rekomendacijos

Visus metus
Visus metus

Skyriuose atsakingi asmenys
K. Vaitkevičienė

– surengti 8 Rinkinių komisijos posėdžius, kuriuose bus svarstoma naujai
priimtų eksponatų skyrimas į pagrindinį arba pagalbinį fondą, jų vertinimas
pagal KMM patvirtintą eksponatų vertinimo metodiką, numatomi reikalingų
įsigyti naujų eksponatų kriterijai
 parengti 8 Rinkinių komisijos posėdžių protokolus
 dovanojimo ir pirkimo būdu įsigyti 2000 vnt. eksponatų į Kauno miesto
istorijos, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos ir Lietuvių tautinės
muzikos istorijos skyrių rinkinius. Eksponatus įsigyti laikantis muziejaus
parengtų ir patvirtintų rinkinių komplektavimo gairių.
 Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos skyriaus archyvo perėmimas

Visus metus

L. Jocienė

Visus metus
Visus metus

K. Vaitkevičienė
Muziejininkai
Fondų darbuotojai

Visus metus

 muziejinių vertybių perėmimas iš Nijolės Jocienės ir Kazio Baniulio

Visus metus

 dalimis priduoti į muziejaus fondus KMM M. ir K. Petrauskų lietuvių
muzikos skyriaus bibliotekoje buvusius leidinius, kuriuos buvo nutarta
perkelti
 pagal galimybes įsigyti (pirkimo ar dovanojimo būdu) Kauno muzikinio
teatro veiklą atspindinčius eksponatus: programas, fotografijas, afišas ir kt.
 muziejinių vertybių perėmimas iš Irenos Kučingienės

Visus metus

I.Puidokienė,
S. Žemaitytė
D. Naujalienė,
S. Jazavita,
J. Burokaitė
A. Strazdaitė- Ziberkienė

Visus metus

D. Kondrotaitė

II pusmetis

K. Vaitkūnienė

 surengti 2 ekspedicijas skirtas muzikinės kultūros reiškinių tyrimams bei
eksponatų paieškai ir įsigijimui (jei bus skirtas finansavimas)
 suorganizuoti išvyką į Vilnių, Rasų kapines, kur palaidotas Kauno miesto
burmistras Jonas Vileišis, paminint jo gimimo 145-ąsias metines ir 75-ąją
mirties sukaktį

I–IV ketv.

L. Lukenskienė

– 60 priėmimo aktų
– 2000 vnt. eksponatų surašyti į pirminės apskaitos knygas

I–IV ketv.

Muziejininkai, fondų
darbuotojai
E. Adomulytė,
V. Bitinienė,
V. Bingelienė

I–IV ketv.

Kauno istorijos sk.
LTMIS muziejininkai
PMM muziejininkai
Rotušės sk. muziejininkai

Moksliškai suinventorinti 2250 vnt. eksponatų:
– 600 vnt. pagrindinio fondo eksponatų
– 600 vnt. pagrindinio fondo eksponatų
– 600 vnt. pagrindinio fondo eksponatų
– 450 vnt. pagrindinio fondo eksponatų

II ketv.

S. Jazavita,
D. Naujalienė
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2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)

Parengti 2250 vnt. kortelių (pasų) eksponatų:
– 450 vnt. pagrindinio fondo eksponatų
– 600 vnt. pagrindinio fondo eksponatų
– 600 vnt. pagrindinio fondo eksponatų
– 450 vnt. pagrindinio fondo eksponatų
– tęsti eksponatų kompiuterinius sąrašus (kompiuterinė eksponatų kartoteka),
įtraukti į juos naujai priimtus eksponatus

I–IV ketv.

Kauno istorijos sk.
LTMIS muziejininkai
PMM muziejininkai
Rotušės sk. muziejininkai
E. Adomulytė
V. Bitinienė
V. Bingelienė

I–IV ketv.

L. Jocienė
J. Adomaitienė
E. Adomulytė
V. Bitinienė
V. Bingelienė

– Patikrinti LTMM rinkinio 1300 vnt. Pagrindinio fondo eksponatų.
– Patikrinti KMM rinkinio 1000 vnt. Pagrindinio fondo eksponatų Nuo Nr.
KMMGEK 1182 iki Nr. KMMGEK 2182

I–IV ketv.

E. Adomulytė
J. Adomaitienė
V. Bitinienė

Įgyvendinti II-ąjį Kauno Prisikėlimo bažnyčios maketo restauravimo etapą

I–IV ketv.

L. Jocienė
J. Adomaitienė

– nuolat stebėti saugyklose (3) temperatūros ir drėgmės sąlygas, kartą per
mėnesį surengti ekspozicijose sanitarinę dieną, valyti ekspozicijų vitrinas

Visus metus

E. Adomulytė
V. Bitinienė
V. Bingelienė

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

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)




pervertinti tikrąja verte 1200 vnt. eksponatų, įvertintų simboline 1 Lt verte
atrinkti ir išduoti eksponatus moksliniam inventorinimui, parodoms rengti,
ekspozicijoms keisti ir papildyti

I–IV ketv.

3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

– ekspozicijų darbo metu nuolat tikrinti eksponatų būklę rotušės
ekspozicinėse erdvėse: burmistro ir mero kambariuose, suolininkų salėje,
rotušės rūsiuose, pašto tarnautojo kabinete, parodinėse erdvėse
– ekspozicijų darbo metu nuolat tikrinti eksponatų būklę Kauno pilies
ekspozicinėse erdvėse
3.5. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines
grupes)

Aptarnauti iš viso 54000 lankytojų:
– Rotušės skyriuje – 22700 lankytojų
– Kauno pilies skyriuje – 22000 lankytojų
– Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje – 5000 lankytojų
– M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje – 3500 lankytojų.
– J. Gruodžio memorialiniame skyriuje – 800 lankytojų.

D. Naujalienė
P. Stanišauskas

I–IV ketv.

D. Naujalienė
P. Stanišauskas
G. Dusevičiūtė-Neimontienė
N. Kaminkaitė-Kurlavičienė
N. Kaminkaitė-Kurlavičienė
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2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų
programų temos, kokioms lankytojų grupėms
jos skirtos, kur vyks)

Rotušės skyrius
Tęsiamos edukacinės programos:
– Smetoniški kursai ponioms ir panelėms, skirta suaugusiems.
– Miesto herbas, skirta 1–4 kl., 5–8 kl. mokiniams, šeimoms.
– Kad skaityti būtų mieliau, 1–12 kl. mokiniams, suaugusiems, šeimoms.
– Carinio Kauno paslaptys, skirta 7–12 kl. mokiniams, suaugusiems
– Kauno legendos, skirta 1–4 kl., 5–8 kl. mokiniams, suaugusiems, šeimoms.
– Laisvalaikis tarpukario Kaune, skirta 11–12 kl. mokiniams, suaugusiems.
– Žinomi X nežinomi, skirta 5–12 kl. mokiniams, šeimoms.
– Kaip keliavo kauniečiai, skirta 1–12 kl., šeimoms.
– Virtuali paroda-paskaita Kaunas laiko ženkluose, skirta 9–12 klasių
moksleiviams, suaugusiems
– Ekskursija po Kauno rotušę, skirta visoms amžiaus grupėms
– Miesto herbas anglų kalba, skirta 1–4 kl., 5–8 kl. mokiniams.
Naujų edukacinių programų sukūrimas:
– Laiško istorija, skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1–4, 5–8 kl.
Mokiniams, šeimoms
– R. Kalanta ir gėlių vaikai, skirta 5–8 kl., 9–12 kl. mokiniams, suaugusiems,
šeimoms.
– Pėdutės, skirta 1–12 kl. mokiniams, suaugusiems, šeimoms.
Kūrybinės dirbtuvės:
– skirta šv. Velykoms
– skirta Motinos dienai
– skirta Tėvo dienai
– skirta šv. Kalėdoms
Kauno pilies skyrius
Tęsiamos edukacinės programos:
– Kauno pilies lobis, skirta 8–12 kl. moksleiviamas, suaugusiems. Kauno
pilies viduje.
– Senieji Lietuvos žaidimai, skirta 5–12 kl mokiniams, suaugusiems,
šeimoms.
– Edukacinė viktorina Kauno pilyje, 5–12 kl. mokiniams, suaugusiems.
– Nulipdyk Kauno pilį, skirta 1–4 kl., 5–8 kl. mokiniams.
– Kauno pilies teismas, 9–12 kl. mokiniams, suaugusiems.
– Senasis Kaunas: iš koklių istorijos, skirta 5–12 kl. mokiniams, suaugusiems,
šeimoms.
– Ekskursija Kauno pilies istorijos mozaika, skirta 5–12 kl. mokiniams,
suaugusiems.
– Išvykstamoji ekskursija Kauno pilis – funikulierius, skirta 5–12 kl
mokiniams, suaugusiems.
– Edukacinė programa Orientacinis žaidimas Kauno pilyje, skirtas visoms
amžiaus grupėms.

Visus metus

S. Kaminskienė

I pusm.

S. Kaminskienė

II pusm.

Visus metus

G. Karpinskas

5
Naujų edukacinių programų sukūrimas:
– Edukacinė programa apie Kauno pilies gynybą, skirta ikimokyklinio
amžiaus vaikams, 1-4 kl. mokiniams.
– Šaudymas iš lanko. 8-12 klasių mokiniams, suaugusiems. Kauno pilies
aikštelė.
Kūrybinės dirbtuvės
Kiekvienam vaiduokliui po moliūgą
Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius
Tęsiamos edukacinės programos:
– Ekskursija Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, skirta visoms amžiaus
grupėms.
– Edukacinė programa Sekminių tradicijos ir papročiai, skirta ikimokyklinio
amžiaus vaikams, 1–7 kl. mokiniams
– Kalėdinė edukacija Šiaudinių žaisliukų gamyba, skirta visoms amžiaus
grupėms.
– Kalėdinė edukacija Žvakių liejimas, skirta visoms amžiaus grupėms.
– Užgavėnių edukacija Kaukių gamyba, skirta visoms amžiaus grupėms.
– Velykinė edukacija Tradicinis margutis, skirta visoms amžiaus grupėms.
– Kaip Jonukas žmonos ieškojo, skirta 8–12 kl. mokiniams, suaugusiems.
Naujų edukacinių programų sukūrimas:
– Edukacinė programa apie dainas pagal Lietuvos etnografinius regionus,
skirta visoms amžiaus grupėms.
– Ekskursija po naują ekspoziciją.
– Ekskursijos Lietuvių liaudies muzikos instrumentai pritaikymas
neįgaliesiems
M.ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyrius
Tęsiamos edukacinės programos:
– Svečiuose pas muzikos instrumentus, skirta įvairaus amžiaus vaikams,
suaugusiems bei šeimoms.
– Žaidžiame dainų šventę, skirta įvairaus amžiaus vaikams, suaugusiems bei
šeimoms
– Nepažįstamas Mikas Petrauskas, skirta 5–12 kl. mokiniams, suaugusiems.
– Kai muzika buvo vaikas, skirta 1–4 kl., 5–8 kl., suaugusiems, šeimoms.
– Opera: scena ir užkulisiai, skirta 9–12 klasių moksleiviams, suaugusiems.
– Virtuali ekskursija Visos jos tokios, skirta 9–12 kl. mokiniams,
suaugusiems
– Ekskursija Kai ponų nėra namie, skirta visoms amžiaus grupėms.
– Ekskursija Linksmosios Cypruko istorijos, skirta ikimokyklinio amžiaus
vaikams, 1–4 kl. mokiniams, šeimoms.
Naujų edukacinių programų sukūrimas:

Lapkričio mėn.

G. Karpinskas

Visus metus

R. Šuopienė

Visus metus

J. Ragaišienė
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– Naujos edukacinės programos „Grožio paslaptys pagal Kiprą Petrauską“
sukūrimas (jei bus gautas finansavimas)
– Naujos edukacinės programos „Nuo „Birutės“ iki „Dryžuotos operos“
sukūrimas – lietuviškos operos, operetės, baletai.
– Edukacinės programos „Apie orkestrą, prašyčiau, tik linksmai“ sukūrimas
(jeigu bus gautas finansavimas ir parengta paroda).
– Edukacinės programos „Tarpukario muzikinė kultūra“ (jeigu bus gautas
finansavimas ir parengta paroda).

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

J. Gruodžio memorialinis skyrius
Tęsiamos programos:
– Arbatėlė pas tetą Stasę, skirta 5–12 kl. mokiniams, suaugusiems, šeimoms.
– Jūratė ir Kastytis, skirta visoms amžiaus grupėms.
– J. Gruodžio gyvenimas ir kūryba, skirta 5–12 kl. mokiniams, suaugusiems.
– Svečiuose pas Juozą Gruodį, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1–4 kl.
mokiniams.
– Atspėk dainą, skirta visoms amžiaus grupėms.
– Ekskursija Mano darbas taurus.
Rotušės skyrius:
 Kauno deputatų klubo kasmetinė sueiga
 Padėkos diena, gerumo kristalų įteikimas

II-III ketv.

D. Kondrotaitė

I pusmetis

J. Ragaišienė

I pusmetis

J. Ragaišienė

II pusmetis

J. Ragaišienė

Visus metus

J. Ragaišienė

Sausio mėn.
Sausio mėn.

K. Ignatavičius
Kauno m. savivaldybė ,
K. Ignatavičius,
D. Naujalienė
D. Naujalienė,
K. Ignatavičius
Kauno m. savivaldybė,
K. Ignatavičius,
D. Naujalienė
Lietuvos teatro sąjungos
Kauno skyriaus pirmininkas,
D. Naujalienė
„Kaunas Jazz“ direktorė
A. Jučienė,
K. Ignatavičius,D. Naujalienė
D. Naujalienė
Visuomenės sveikatos centras
Rotušės skyrius

 Šv. Valentino – meilės diena

Vasario 14 d.

 Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario mėn.

 Tarptautinė teatro diena
 „Kaunas Jazz 2016“ džiazo nuzikos festivalio atidarymo ceremonija

Kovo mėn.
Balandžio mėn.

 Tarptautinė šeimos diena

Gegužės 15 d.

 Tarptautinė muziejų diena (muziejininkų sveikinimas ir pagerbimas miesto
Rotušėje)
 Šventės „Kauno Hanzos dienos 2016“. Svečių priėmimas (svečiai iš miestų,
su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys)

Gegužės 18 d
Gegužės mėn.

Kauno m. savivaldybė,
K. Ignatavičius,
D. Naujalienė
Kauno m. meras, Tarptautinių
ryšių ir protokolo sk.
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 Muziejų naktis

Gegužės 20 d.

Rotušės skyrius

 Atminimo lentos atidengimas pasitinkant Kauno miesto burmistro Jono
Vileišio 145-ąsias gimimo metines ir 75 metų mirties sukaktį.
 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas
(nusipelnusių kauniečių pagerbimas įteikiant miesto apdovanojimus)
 Rotušės gimimo diena– 475 metai nuo rotušės pastatymo

Birželio mėn.

Rotušės skyrius

Liepos mėn.

Rotušės skyrius
Kultūros skyrius
K. Ignatavičius,
D. Naujalienė,
Rotušės aikštės draugija
KMM Rotušės skyrius,
Rotušės aikštės draugija
Kauno savivaldybė, K.
Ignatavičius,
D. Naujalienė
Rotušės skyrius
Kultūros skyrius,
K. Ignatavičius,
D. Naujalienė
K. Ignatavičius,
D. Naujalienė
Kauno m. savivaldybė,
KMM Rotušės skyrius
KMM Rotušės skyrius

 Vietos savivaldos diena

 Lietuvos kariuomenės diena

Liepos 28 d.

Spalio 10 d.

Lapkričio 23 d.

 Šv. Mikalojaus šventė

Gruodžio 6 d.

 Kalėdinis labdaros vakaras

Gruodžio mėn.

 Kalėdų eglutė vaikams

Gruodžio mėn.

 Kaunui nusipelnusių žmonių, kūrybinių sukakčių pagerbimas ir
apdovanojimai
 Tarptautinių varžybų ir sportininkų pagerbimui skirti renginiai

Visus metus
(pagal poreikį)
Visus metus
(pagal poreikį)
Visus metus
(pagal poreikį)
Visus metus

Kauno m. savivaldybė,
KMM Rotušės skyrius
Kauno m. savivaldybė,
KMM Rotušės skyrius
Kauno m. savivaldybė,
KMM Rotušės skyrius
S. Jazavita,
D. Naujalienė

Gegužės 20 d.
Gegužės mėn.
Gruodžio mėn.

P. Stanišauskas

 Mero vardu organizuojami renginiai / priėmimai
 Renginių ciklas pasitinkant Kauno miesto burmistro Jono Vileišio 145
gimimo metines ir 75 metų mirties sukaktį.
Kauno pilies skyriuje:
– Muziejų nakties renginys
– „Kauno dienų” ir Hanza dienų renginiai
– Tradicinė Angelų paroda
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Kauno istorijos skyriuje:
 Paroda/Prisiminimų vakaras „Legendiniai Kauno restoranai“ (jeigu bus
laimėtas projektas)
 Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto užsiėmimai

M.ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje:
 Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Vasario 16-ajai
„Brangi mano Tėvyne“.
– Minėjimas-koncertas, skirtas dainininkui Rostislavui Andrejevui.
– XXIV-asis fortepijono muzikos festivalis „Lietuviška gaida“ (dalyvauja
Kauno muzikos mokyklų fortepijono klasės mokiniai ir pedagogai).
– Koncertas, skirtas kompozitoriaus, vargonininko, choro dirigento Jono
Dambrausko 125-osioms gimimo metinėms.

I.Puidokienė,
S. Žemaitytė

Sausio-gegužės,
spalio-gruodžio
mėn.

R. Sinkevičius,
S. Žemaitytė
I. Puidokienė

Vasario 15 d.

K. Vaitkūnienė

Vasario mėn.

K. Vaitkūnienė

Kovo 10 d.

K. Vaitkūnienė

Gegužės mėn.

K. Vaitkūnienė

J. Gruodžio memorialinis skyriuje:
 Miesto ir rajono bendruomenių šventė „Sveikiname vasarą!”
 Poezijos ir muzikos popietė „Rugpjūčio meilės spalvos”.

Birželio mėn.
Rugpjūčio mėn.

Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius
 Tradicinių šokių mokymas (ne mažiau kaip kartą per mėnesį)

Visus metus

L. Lukenskienė

Visus metus

 Muzikinių - kultūrinių renginių ciklas „Etno palėpė“ (ne mažiau kaip kartą
per ketvirtį)

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir
kaip numatoma atnaujinti)

Birželio mėn.

N. Kaminskaitė-Kurlavičienė
N. Kaminskaitė-Kurlavičienė

 „Muziejų nakties“ renginiai
 Atnaujintos muziejaus ekspozicijos dalies (pasaulio tautų instrumentų
ekspozicijos) atidarymas. Jei bus gautas finansavimas
 Tradicinis Kanklių muzikos festivalis

Gegužės 20 d.
III–IV ketv.
II ketv.

L.Lukenskienė,
G. Dusevičiūtė-Neimontienė
D. Morkūnienė
G. Dusevičiūtė-Neimontienė
A. Vaicekauskas
G. Dusevičiūtė-Neimontienė
L. Lukenskienė

 Šeimų folkloro šventė „Graži mūsų šeimynėlė“
 „Saldaturgis“

Lapkričio mėn.
IV ketv.

L. Lukenskienė
G. Dusevičiūtė-Neimontienė

KMM ir skyrių internetinės svetainės administravimas:
– su muziejaus veikla susijusių naujienų ir informacijos talpinimas;
– informacijos apie ekspozicijas talpinimas;
– informacijos apie naujas edukacines programas talpinimas;
– skelbimų apie renginius pritaikymas internetinės svetainės talpinimui ir
talpinimas;
– skelbimų apie parodas pritaikymas internetinės svetainės talpinimui ir
talpinimas;
– nuolatinis informacijos atnaujinimas apie veikiančias parodas, įvykusias
parodas ir įvykusius renginius;

I–IV ketv.

I. Mikšaitė
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– virtualių parodų talpinimas;
– informacijos apie vykdomą mokslinę veiklą talpinimas;
– publikacijų, susijusių su Kauno miesto muziejaus ir jo skyriais, bei nuorodų
į publikacijas talpinimas;
– nuolatinis informacijos atnaujinimas pagal Kauno miesto muziejaus
darbuotojų pateiktą aktualią informaciją.
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek
lankytojų planuojama aptarnauti)

Pagal poreikį teikti informaciją ir galimybę naudotis muziejaus fondų
eksponatais miesto istorikams, mokslo ir spaudos darbuotojams, studentams,
supažindinti moksleivius ir miesto visuomenę su muziejaus fondų rinkiniais

6. Kita veikla

Tęsiamų edukacinių programų tobulinimas, edukacinių priemonių gamyba.

Visus metus

KMM skyrių edukatoriai

Dalyvavimas edukacijų mugėse, organizuojamose Lietuvos muziejų
asociacijos ir Savivaldybių muziejų asociacijos

Visus metus

KMM skyrių edukatoriai

Kovo mėn.

S. Jazavita

Balandžio mėn

S. Jazavita

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

Kauno rotušės skyrius
 parengti koncepciją kilnojamajai parodai apie Kauno miesto burmistrą Joną
Vileišį
 parengti teminį planą kilnojamajai parodai apie Kauno miesto burmistrą
Joną Vileišį
Kauno istorijos skyrius
 parengti koncepciją Kauno Rotušės istorinės ekspozicijos papildymui

I–IV ketv.

Vasario mėn.

– paroda „Šimtmečio belaukiant...“ (planuojama Kauno rotušės Suolininkų
salėje)

I–IV ketv.

 parengti koncepciją kilnojamajai parodai, skirtai Kauno Centrinio pašto
istorijai
 parengti teminį planą kilnojamajai parodai, skirtai Kauno Centrinio pašto
istorijai
 parengti koncepciją kilnojamajai parodai, skirtai Kauno fabrikų istorijai

Sausio-vasario
mėn.
Kovo mėn.

 parengti teminį planą kilnojamajai parodai, skirtai Kauno fabrikų istorijai
 parengti koncepciją parodai „Legendiniai Kauno restoranai“ (laimėjus
projekto finansavimą)
 parengti teminį planą parodai „Legendiniai Kauno restoranai“ (laimėjus
projekto finansavimą)
 parengti koncepciją virtualiai parodai apie saugomus KMM archeologinius
radinius su zoomorfiniais vaizdais
 parengti teminį planą virtualiai parodai tema apie saugomus KMM
archeologinius radinius su zoomorfiniais vaizdais

L. Jocienė

I. Puidokienė
S. Žemaitytė,
D. Morkūnienė,
A. Strazdaitė-Ziberkienė,
dailininkai
S. Žemaitytė
S. Žemaitytė

Birželio-liepos
mėn.
Rugpjūčiorugsėjo mėn.
Gegužės mėn.

I. Puidokienė

Birželio mėn.

I. Puidokienė

I. Puidokienė
I. Puidokienė

II ketv.

K. Šeškevičius

II ketv.

K. Šeškevičius
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 parengti koncepciją virtualiai parodai tema „Kauno Centrinis paštas“
 parengti teminį planą virtualiai parodai tema „Kauno Centrinis paštas“
 parengti koncepciją virtualiai parodai tema „Kauno fabrikai“
 parengti teminį planą virtualiai parodai tema „Kauno fabrikai“
M.ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyrius
– parengti teminį planą parodai „Lietuviškos operos ir jų kūrėjai: nuo
„Birutės“ iki „Dryžuotos operos“
– parengti teminį planą parodai „Apie orkestrą, prašyčiau, tik linksmai!“
KMM M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos skyriaus edukacinėje klasėje.
Jeigu bus gautas finansavimas.
 parengti koncepciją parodai, skirtai Vinco Kudirkos Tautiškai giesmei
(Valstybingumo šimtmečio minėjimo renginiai)
 parengti teminį planą parodai, skirtai Vinco Kudirkos Tautiškai giesmei
(Valstybingumo šimtmečio minėjimo renginiai)
 parengti koncepciją virtualiai parodai apie XIX a. muzikinę pedagoginę
literatūrą, saugomą muziejaus fonduose
 parengti teminį planą virtualiai parodai apie XIX a. muzikinę pedagoginę
literatūrą, saugomą muziejaus fonduose
 parengti koncepciją virtualiai parodai apie tarpukario Lietuvos muzikinę
pedagoginę literatūrą, saugomą muziejaus fonduose
 parengti teminį planą virtualiai parodai apie tarpukario Lietuvos muzikinę
pedagoginę literatūrą, saugomą muziejaus fonduose
 parengti koncepciją virtualiai parodai „Gediminui Šmitui – 90“
 parengti teminį planą virtualiai parodai „Gediminui Šmitui – 90“
 parengti koncepciją virtualiai parodai apie R. Andrejevą
 parengti teminį planą virtualiai parodai apie R. Andrejevą
 parengti koncepciją virtualiai parodai apie J. Dambrauską
 parengti teminį planą virtualiai parodai apie J. Dambrauską

Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.

S. Žemaitytė
S. Žemaitytė
R. Sinkevičius
R. Sinkevičius

Vasario mėn.

D. Kondrotaitė

I pusmetis

A. Strazdaitė-Ziberkienė

III–IV ketv.

A. Strazdaitė-Ziberkienė

III–IV ketv.

A. Strazdaitė-Ziberkienė

II pusmetis

A. Strazdaitė-Ziberkienė

II pusmetis

A. Strazdaitė-Ziberkienė

II pusmetis

A. Strazdaitė-Ziberkienė

II pusmetis

A. Strazdaitė-Ziberkienė

II pusmetis
II pusmetis
I pusmetis
I pusmetis
II pusmetis
II pusmetis

D. Kondrotaitė
D. Kondrotaitė
K. Vaitkūnienė
K. Vaitkūnienė
K. Vaitkūnienė
K. Vaitkūnienė

Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius
 parengti koncepciją parodai „Tautinės muzikos keistuoliai ir keistenybės”
(jei bus gautas finansavimas)
 parengti teminį planą parodai „Tautinės muzikos keistuoliai ir keistenybės”
(jei bus gautas finansavimas)
 parengti koncepciją virtualiai parodai „Kanklininkas K. Pečkys“
 parengti teminį planą virtualiai parodai „Kanklininkas K. Pečkys“
 parengti koncepciją virtualiai parodai „Kanklininkų Abromavičių šeima“
 parengti teminį planą virtualiai parodai „Kanklininkų Abromavičių šeima“
 parengti koncepciją virtualiai parodai „Folkloro ir šiuolaikinės muzikos
dermės“

II ketv.
II ketv.
II ketv.
II ketv.
III ketv.
III ketv.
IV ketv.

D. Morkūnienė
L. Lukenskienė
D. Morkūnienė
L. Lukenskienė
L. Lukenskienė
L. Lukenskienė
D. Morkūnienė
D. Morkūnienė
G. Dusevičiūtė-Neimontienė
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 parengti teminį planą virtualiai parodai „Folkloro ir šiuolaikinės muzikos
dermės“
 teminių planų išorinėms menininkų parodoms, vyksiančioms skyrių parodų
salėse rengimas

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

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

Kauno istorijos skyrius
– Kauno Rotušės ekspozicijos rūsių papildymas
M.ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyrius
 atnaujinti ir transformuoti tarpukario Kauno muzikinės kultūros
ekspozicijos erdvę iš pirmųjų Lietuvos dainų švenčių į tarpukario Kauno
centro muzikinę erdvę. Atnaujintoje ekspozicijoje įdiegti inovatyvias
paslaugas, pritaikant ją įvairaus amžiaus ir specialiųjų poreikių lankytojams.
Jeigu bus gautas finansavimas.
 pabaigti rengti ekspoziciją K. Petrausko memorialiniame bute (buduare,
miegamajame ir E. Žalinkevičaitės kambaryje). Jeigu bus gautas
finansavimas.
Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius
 įgyvendinti KMM LTMIS ekspozicijos atnaujinimo III etapą (įrengti
pasaulio tautų instrumentų ekspoziciją). Jeigu bus gautas finansavimas
Kauno rotušės skyriuje
 kilnojama paroda, skirta Kauno m. burmistro J. Vileišio gyvenimui ir
veiklai pristatyti, eksponuoti KMM
Kauno istorijos skyriuje
 kilnojama paroda, skirta Kauno Centrinio pašto istorijai
 paroda/Prisiminimų vakaras „Legendiniai Kauno restoranai“ koncepcija
(laimėjus projekto finansavimą)
 kilnojama paroda, skirta Kauno fabrikų istorijai
– paroda, skirta Valstybingumo šimtmečiui paminėti
M.ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje
 paroda I aukšto parodų salėje – Lietuviškos operos ir jų kūrėjai. Nuo
„Birutės“ iki „Dryžuotos operos“.
 paroda „Apie orkestrą, prašyčiau, tik linksmai!“ KMM M. ir K. Petrauskų
lietuvių muzikos skyriaus edukacinėje klasėje. Jeigu bus gautas
finansavimas.
Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje
 paroda „Tautinės muzikos keistuoliai ir keistenybės” (jei bus gautas
finansavimas).
Surengti profesionalių menininkų, tautodailininkų, kitų institucijų ir t.t.
parodas muziejaus erdvėse
Kauno pilyje:

IV ketv.

G. Dusevičiūtė-Neimontienė

Pagal poreikius

D. Naujalienė
P. Stanišauskas
N. Kaminskaitė-Kurlavičienė
G. Dusevičiūtė-Neimontienė

II ketv.

I. Puidokienė

II pusmetis

A. Strazdaitė-Ziberkienė

II pusmetis

D. Kondrotaitė

III–IV ketv.

G. Dusevičiūtė-Neimontienė
LTMIS muziejininkai

Birželiorugpjūčio mėn.

S. Jazavita,
D. Naujalienė

Vasario mėn.
Birželio mėn.

S. Žemaitytė
S. Žemaitytė, I. Puidokienė

Rugsėjo mėn.
Visus metus

I. Puidokienė
S. Žemaitytė

Vasario mėn.

D. Kondrotaitė

I pusmetis

III ketv.
I–IV ketv.

A. Strazdaitė- Ziberkienė

D. Morkūnienė
L. Lukenskienė
G. Dusevičiūtė-Neimontienė
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– jungtinė Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus narių darbų paroda
– Jurgio Svajūno fotografijos darbų paroda „Vidinis buvo bedugnis“ (kuratorė
Vilma Kilinskienė)
– G. M. Šimonytės-Žvažienės tapybos darbų paroda „Būties trapumas“
(kuratorius Žilvinas Žvažas)
– Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“
(kuratorė Jūratė Caspersen)
– Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių technologijų darbų
paroda „Laiko ženklai“, skirta Motinos ir Tėvo dienoms paminėti (kuratorė
Alvyda Panfilaitė)
– Virginijaus Kašinsko paroda „Baltų mitologija“
– Alinos Burinskaitės tapybos darbų paroda „Žydinčios svajos“
– Marijos Griniuk instaliacijų paroda „The Unbody“
– Gorgonio Sanjuan tapybos darbų paroda
– Architekto Romo Pakėno tapybos darbų paroda
– Audronės Dambrauskaitės-Šiurkienės skulptūrų paroda
 Tradicinė paroda „Angelai Kauno pilyje“
Kauno rotušėje:
– Jungtinė lietuvių ir italų dailininkų tapybos paroda „Kontrasto principu“
(kuratorė Dalia Semeškienė-Kleponytė) (rūsio galerijoje)
– Kroatų menininko Davor Rostuhar fotografijų paroda „Kroatija iš paukščio
skrydžio“ (I a. hole)
– Skirmantės Žemaitytės stiklo skulptūrų paroda „Joldijos švyturys“ (rūsio
galerijoje)
– Arūno Slapšio personalinė paroda (I a. hole)
– Ramūno Čičelio personalinė fotografijos paroda „Siena“ (rūsio galerijoje)
– Kristinos Žilinskaitės tapybos darbų paroda „Žemėlapis“ (rūsio galerijoje)
– Linos Morkūnaitės-Vilkelienės tapybos darbų paroda „(ne)BŪTIS“ (rūsio
galerijoje)
– Saulės Želnytės paroda „Laiko atspaudai“ (rūsio galerijoje)
Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje:
– Orlando Narušio personalinė tapybos darbų paroda (Zamenhofo g. 4)
– Kristinos Čivilytės tapybos darbų paroda „Atspindys II“ (Zamenhofo 12, I
a.)
– Vytauto Daraškevičiaus personalinė fotografijų paroda (Zamenhofo g. 4)
– Zitos Tarasevičienės tapybos darbų paroda „Atgimimas“ (Zamenhofo 12, I
a.)
– Egidijos Brinkytės personalinė tapybos darbų paroda (Zamenhofo g. 4)
– Iridijaus Švelnio ir Irmos Žaromskytės-Morkuckienės jungtinė tapybos ir
fotografijos paroda (Zamenhofo 12, I a.)
– Roberto Misiukonio cianotipijos fotografijų paroda „Jai arba gyvenimo
verpetas“ (Zamenhofo 12, I a.)
– Iridijaus Švelnio personalinė fotografijos paroda (Zamenhofo g. 4)

Sausio mėn.
Vasario mėn.

P. Stanišauskas

Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.
Sausio mėn.

D. Naujalienė

Sausio mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Rugsėjo mėn.
01 07 –02 11
01 12 – 02 12
02 14 – 03 11
02 14 – 03 18
03 14 – 04 15
03 21 – 04 22
03 22 – 04 22
04 18 – 05 13

G. Dusevičiūtė-Neimontienė
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4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose
Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta)

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio
adresas)

– Mariaus Abramavičiaus fotografijų paroda „Užupis: mitai ir realybė“
(Zamenhofo 12, I a.)
– Astos Keraitienės mandalų ir piešinių paroda (Zamenhofo 12, I a.)
– Kauno miesto mokyklų koliažų paroda „Piliakalnio paslaptis“, skirta
Piliakalnių metams (kuratorės Rasma Raudonienė ir Eglė Vindašienė)
(Zamenhofo g. 4)
– Vidos Rastauskaitės-Korn fotografijų paroda „Magiški fontanai“
(Zamenhofo 12, I a.)
– Romualdo Požerskio ir Monikos Požerskytės fotografijų paroda „Degantis
žmogus“ (Zamenhofo 12, I a.)
– Nijolės Jurkuvienės batikos personalinė paroda (Zamenhofo 12, I a.)
– Ramintos Ardzevičienės tapybos paroda „Spalvotos balos“ (Zamenhofo 12,
I a.)
– Rymanto Penkausko fotografijų paroda „Sub Specia Aeternitatis“
(Zamenhofo 12, I a.)
– Astos Milčiuvienės tautodailės darbų paroda „Kai nemiega angelai – ragina
mus kurti“ (Zamenhofo g. 4)
– Rūtos Levulienės personalinė tapybos darbų paroda (Zamenhofo 12, I a.)
– Tomo Banzos fotografijų paroda (Zamenhofo g. 4)
– Violetos Latvytės-Narbutienės tapybos darbų paroda „Kaunas rūke“
(Zamenhofo g. 4)
– Dalios Kirkutienės personalinė tapybos darbų paroda (Zamenhofo 12, I a.)
– Ritos Rimšienės personalinė tapybos darbų paroda (Zamenhofo 12, I a.)
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje
– Irenos Mikuličiūtės (Mikos) personalinė tapybos darbų paroda

04 25 – 05 27

 kilnojamoji paroda „Kauno ponios ir ponai: XX a. 3–4 dešimtmečio stilius“
Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje
 kilnojamoji paroda, skirta Kauno m. burmistro J. Vileišio gyvenimui ir
veiklai pristatyti, eksponuoti Kauno miesto mokyklose
 kilnojamoji paroda „Petrauskai: Mikas Petrauskas, Kipras Petrauskas ir
Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė“ (jei bus gautas finansavimas)

Sausio-vasario
mėn.
Rugsėjogruodžio mėn.
I pusmetis

 virtuali paroda apie saugomus KMM archeologinius radinius su
zoomorfiniais vaizdais (www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda tema „Kauno Centrinis paštas“ (www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda tema „Kauno fabrikai“ (www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda, skirta XIX a. muzikinės pedagogikos leidiniams
(www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda, skirta tarpukario Lietuvos muzikinės pedagogikos
leidiniams (www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda Kauno muzikinio teatro solistui „Gediminui Šmitui – 90“
(www.kaunomuziejus.lt)

04 26 – 05 27
05 13 – 06 10
05 30 – 06 24
05 30 – 06 24
06 27 – 07 29
06 27 – 07 29
06 27 – 07 29
07 22 – 08 19
09 05 – 09 30
10 03 – 10 31
11 03 – 11 30
11 07 – 12 02
12 05 – 01 02
Sausio mėn.

II ketv.

N. Kaminskaitė-Kurlavičienė
K. Vaitkevičienė
S. Jazavita,
D. Naujalienė
A. Strazdaitė-Ziberkienė
K. Šeškevičius

Gruodžio mėn.
Spalio mėn.
III ketv.

S. Žemaitytė
R. Sinkevičius
A. Strazdaitė-Ziberkienė

IV ketv.

A. Strazdaitė-Ziberkienė

II pusmetis

D. Kondrotaitė
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 virtuali paroda apie dainininką, režisierių Rostislavą Andrejevą
(www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda apie kompozitorių, vargonininką, choro dirigentą Joną
Dambrauską Kauno miesto muziejaus tinklalapyje (www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda „Kanklininkas K. Pečkys“ (www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda „Kanklininkų Abromavičių šeima“ (www.kaunomuziejus.lt)
 virtuali paroda „Folkloro ir šiuolaikinės muzikos dermės“
(www.kaunomuziejus.lt)

I pusmetis

K. Vaitkūnienė

II pusmetis

K. Vaitkūnienė

II ketv.
III ketv.
IV ketv.

L. Lukenskienė
D. Morkūnienė
G. Dusevičiūtė-Neimontienė

IV ketv.

II pusmetis

S. Žemaitytė, I. Puidokienė,
L. Jocienė,
R. Sinkevičius,
J. Adomaitienė
A. Strazdaitė-Ziberkienė

III–IV ketv.

K. Vaitkūnienė

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų
planuojama skolinti)
7. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant
elektroninius, rengimas ir leidyba

 leidinys, skirtas S. Lukošiaus fondo viešinimui Jeigu bus gautas
finansavimas.

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

 leidinys, skirtas mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos muzikinio
paveldo išsaugojimui ir sklaidai straipsniams, parengtiems pagal
pranešimus, skaitytus 2016 m. konferencijoje „Muzikinio paveldo
išsaugojimas ir sklaida Lietuvos muziejuose“ bei 2017 m. konferencijoje
„XIX a. pab.–XX a. pr. muzikos veikėjai ir jų memorialinio palikimo
išsaugojimas“, publikuoti. Jeigu bus gautas finansavimas.
 leidinys-albumas „Adelė Galaunienė“, skirtas pirmajai lietuviškos operos
primadonai. Jeigu bus gautas finansavimas.
 straipsnių rinkinys (elektronine forma), skirtas mokslinių-praktinių
konferencijų „Vietos kultūros pristatymas Lietuvos regioniniuose
muziejuose“ (2015 m.) ir „Šiuolaikinės technologijos ir muziejinės
informacijos perteikimas: galimybės ir praktinis jų realizavimas“ (2016 m.)
medžiagai publikuoti Jeigu bus gautas finansavimas.
– lankstinukų, plakatų, skelbimų informacijos ruošimas parodoms,
edukacinėms programoms, renginiams

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

– reklaminiai informaciniai bukletai apie Kauno miesto muziejaus skyrius
– kvietimai į parodas, renginius, reklaminiai renginių plakatai pagal poreikį
– Reklaminių informacinių demonstracijų (video klipų formatu) edukacinėms
programoms, renginiams, parodoms rengimas.
– straipsnis – kreipimasis į visuomenę periodinėje spaudoje dėl Kauno m.
burmistro Jono Vileišio įamžinimo Kauno mieste.
 straipsnis apie KMM M. ir K Petrauskų lietuvių muzikos skyriuje rengiamą
mokslinę-praktinę konferenciją, skirtą muzikinio paveldo išsaugojimui.
„XIX a. pab. – XX a. pr. muzikos veikėjai ir jų memorialinio palikimo

I–III ketv.

A. Vaicekauskas

Parodų, renginių
organizatoriai, dailininkai
G. Jankauskienė
G. Jankauskienė,
dailininkai
I. Mikšaitė
Sausio mėn.
I pusmetis

S. Jazavita
A. Strazdaitė-Ziberkienė
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išsaugojimas“ (pavadinimas gali būti tikslinamas).
 publikacija, skirta atnaujinamai LTMIS ekspozicijai (pučiamųjų salei)
4. Moksliniai tyrimai (temos)

 medžiagos rinkimas planuojamų Rotušės rūsių nuolatinės ekspozicijos temų
išpildymui
 Kauno miesto fabrikų istorija XX a. 3–4 deš.

II–II ketv.
Visus metus

 Kaune rastų koklių su zoomorfiniais simboliais tyrimai
 XVIII–XX a. gaidos (rankraščiai ir leidiniai), jų autoriai, sukūrimo,
išleidimo aplinkybės, marginalijos. Lietuvybės apraiškos XIX a. gaidose.
 Tarpukario muzikinio Kauno kultūra (parodos rengimas, jeigu bus gautas
finansavimas).
 Kauno muzikinio teatro veikla ir asmenybės XX–XXI a.
 V. Kudirkos Tautiškos giesmės tapimo himnu aplinkybės, tradicijos,
aranžuotės (rengimasis parodai 2018 m.).
 Adelės Galaunienės palikimas, saugomas M. ir K. Petrauskų lietuvių
muzikos istorijos skyriaus rinkiniuose ir A. ir P. Galaunių namų rinkiniuose,
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje ir kt.
 Jono Dambrausko fondo, saugomo M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos
istorijos skyriaus rinkiniuose, tyrimai
 Kauno folklorinių kolektyvų istorijos bei kultūrinės - meninės veiklos
tyrimai
 Postfolkloro kolektyvų istorijos ir veiklos tyrimai
 Kankliavimo tradicijos raidos tyrimai

A. Strazdaitė-Ziberkienė
D. Kondrotaitė
A. Strazdaitė-Ziberkienė
K. Vaitkūnienė
K. Vaitkūnienė
D. Morkūnienė
G. Dusevičiūtė-Neimontienė
L.Lukenskienė

5. Mokslinių straipsnių rengimas

Straipsnis į Kauno istorijos metraščio T. 17. Tema: „Algirdo Vokietaičio
veikla 1943–1944, 1946–1947 m.”

II pusmetis

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (tema, vieta)

 mokslinė-praktinė konferencija, skirta muzikinio paveldo išsaugojimui
„XIX a. pab. – XX a. pr. muzikos veikėjai ir jų memorialinio palikimo
išsaugojimas“ (pavadinimas tikslinamas).
 mokslinė-praktinė konferencija „Muziejinių ekspozicijų ir edukacijų
sąryšis: teorija ir realybė“

I ketv.

Pagal poreikį ir galimybes dalyvauti mokslinėse muziejinėse, istorijos,
etnologijos, muzikologijos srities konferencijose
 parengti pranešimą Lietuvos muziejų asociacijos kasmetinei konferencijai,
jeigu konferencijos tema bus tinkama muziejinės veiklos sritims.

Kauno istorijos sk.
I. Puidokienė,
R. Sinkevičius
S. Žemaitytė
R. Sinkevičius
I. Puidokienė,
S. Žemaitytė
K. Šeškevičius
A. Strazdaitė-Ziberkienė

 Kauno centrinio pašto istorija
 Istorinis A. Vokietaičio palikimas
 S. Lukošiaus istorinis palikimas bei fotografijos Lietuvoje istorija

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)
8. Pranešimai mokslinėse konferencijose

G. Dusevičiūtė-Neimontienė

IV ketv.
I–IV ketv.

I ketv.

R. Sinkevičius
A. Strazdaitė-Ziberkienė

A. Vaicekauskas
Muziejininkai, fondų
darbuotojai,
edukatoriai
K. Vaitkūnienė
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9. 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)
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

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

 parengti pranešimą apie muzikinį paveldą konferencijoje KMM M. ir K.
Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje.
– perskaityti 2–3 pranešimus konferencijose arba seminaruose muziejine
tematika
 rašto Kauno m. savivaldybei dėl Kauno m. burmistro Jono Vileišio
įamžinimo Kauno mieste – atminimo lentos pakabinimo prie rotušės,
parengimas.
 kreipimosi į J. Vileišio, Rotušės ir Kauno istorijos draugijas, KTU muziejų
dėl Kauno miesto burmistro Jono Vileišio 145 gimimo metinių ir 75 metų
mirties sukakties renginių
 paskaitos Trečiojo amžiaus universiteto studentams iš Kauno istorijos sk.
muziejininkų tyrinėjamų temų (pagal poreikį)
 paskaita Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams „Mikas Petrauskas –
pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ kūrėjas“ su skaidrėmis ir audio
įrašais.

I ketv.
I–IV ketv.

K. Vaitkūnienė
A. Vaicekauskas

Sausio mėn.

D. Naujalienė

Sausio mėn.

S. Jazavita
D. Naujalienė

I–IV ketv.

Kauno istorijos sk.

Vasario mėn.

K. Vaitkūnienė

Numatoma įvesti į muziejaus duomenų bazę:
– metaduomenų – 7000 vnt.
– sukurti skaitmeninių vaizdų – 3500 vnt.

I–IV ketv.

J. Adomaitienė
V. Bingelienė
E. Adomulytė

Atrinkti eksponatus skaitmeninti ir sudaryti atrinktų objektų sąrašus

I–IV ketv.

J. Adomaitienė
V. Bingelienė
E. Adomulytė

Atrinkti skaitmeninti muziejaus pagrindinio fondo eksponatus pagal kriterijų:
unikalumas, amžius, tema ir pagal LIMIS teikiamas rekomendacijas

I–IV ketv.

L. Jocienė

660 vnt. eksponatų

I–IV ketv.

Dalyvauti LIMIS organizuojamuose skaitmeninimo mokymuose

I–IV ketv.

J. Adomaitienė
V. Bingelienė
E. Adomulytė
J. Adomaitienė
V. Bingelienė
E. Adomulytė

Atrinkti ir parengti objektus virtualiai parodai apie saugomus KMM
archeologinius radinius su zoomorfiniais vaizdais

II ketv.

K. Šeškevičius
E. Jesulaitytė
J. Adomaitienė
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VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti
numatomų parengti informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį)

– skelbimų apie renginius, edukacines programas, kūrybines dirbtuves ir
vykdomas akcijas paruošimas ir perdavimas viešųjų ryšių skyriui;
– skelbimų apie renginius, veikiančias parodas ir vykdomas akcijas
paruošimas ir viešinimas dienraštyje „Kauno diena“; internetiniuose
portaluose: www.muziejai.lt, http://edukacinesprogramos.lt/.
– www.nemokamirenginiai.com, www.turizmas.lt, www.vaikodiena.lt,
www.kasvykstakaune.lt, www.7md.lt, www.kaunas.lt (kultūros renginiai),
„Kaunas pilnas kultūros“ leidinyje.
– ekspozicijų, naujų parodų ir renginių, edukacijų ir kt. viešinimas spaudoje,
internetinėje erdvėje, radijo ir TV laidose (pagal poreikį atitinkamai
renginių skaičiui)
– informaciniai straipsniai, užsakomieji straipsniai, reklaminiai skelbimai
dienraštyje „Kauno diena“, „Savaitraštis Kaunui“, „Laikinoji sostinė“;
savaitraštyje „Nemunas“;
– informaciniai straipsniai, skelbimai, plakatai interneto dienraščiuose ir
informaciniuose portaluose: www.7md.lt, www.15min.lt,www.kaunietis.lt,
www.alkas.lt, www.bernardinai.lt, www.kamane.lt, Lietuvos naujienų
agentūra „ELTA“, Kauno bendruomenių centrų asociacijos tinklapis,
www.muziejuedukacija.lt, www.vakarones.lt, www.kaunozinios.lt,
www.kaunas.lt, www.kaunastic.lt; www.kaunosenamiestis.com;
www.kaunas.kasvyksta.lt, www.alfa.lt, www.balsas.lt, www.kaunoaleja.lt,
DELFI (www.kur.delfi.lt), www.1588.lt, www.turizmas.lt,
www.nemokamirenginiai.com;
– reklaminiai skelbimai radijo stoties „Kelyje“, LRT radijo, radijo TAU,
radijo „Laisvoji banga“ eteryje;
– informacijos pateikimas ir kvietimai į renginius INIT TV, Lietuvos ryto TV,
LRT, TV3.
– Informacinės laidos apie muziejaus veiklą TV laidose LRT „Septynios
Kauno dienos“, INIT, PŪKO TV
– Reklaminės informacijos sklaida – plakatų, skrajučių ir kitos reklaminės
medžiagos platinimas per partnerius, su kuriais bendradarbiaujame:
– Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
– Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Senamiesčio
– UAB „Delta Tours“
– Kauno jaunųjų turistų centras
– Senamiesčio turizmo biuras TIC „Kauno vartai“
– Kauno kultūros centras „Tautos namai“
– Kauno istorijos centras
– Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
– Kauno apskrities viešoji biblioteka
– Kauno technologijos universitetas
– Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius
– Kauno bendruomenių centrų asociacija

Visus metus
pagal poreikį

I. Mikšaitė
G. Jankauskienė
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– Kauno turizmo informacijos centras
– Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos kampanijos)

– reklaminis katalogas apie muziejuje siūlomas edukacines programas,
platinamas mokykloms.
– reklaminiai projektai-akcijos pagal poreikį
– suvenyrų su muziejaus atributika, atvirukų gamyba

Visus metus

G. Jankauskienė

3. Kita veikla

– socialinių medijų naudojimas:
– Kauno miesto muziejaus ir 4 jo skyrių „Facebook“ profilių
administravimas: renginių ir parodų fotogalerijų kūrimas, naujų įvykių
kūrimas ir naujienų viešinimas, socialinių akcijų organizavimas bei
Kauno miesto muziejaus veiklos populiarinimas.
– „Vikipedija“ profilio administravimas ir informacijos apie Kauno miesto
muziejų bei jo skyrius atnaujinimas.
– „Twitter“ profilio administravimas.
– „Youtube“ kanalo administravimas.
– KMM tinklaraščio („Blog“) administravimas.
– „Tripadvisor“ ir „TouristInspiration“kelionių tinklapyje sukurtų Kauno
miesto muziejaus ir skyrių profilio administravimas: diskusijų kūrimas,
poreikių išsiaiškinimas ir analizė – socialiai integruotos KMM reklamos
kūrimas.
– sukurti Kauno miesto muziejaus ir skyrių profilius portale „Enciklopedija
Lietuvai ir pasauliui“ (http://lietuvai.lt/wiki/)
– informacinių ir kt. rėmėjų paieška
– tiesioginiai ryšiai ir bendradarbiavimas su Kauno miesto ir Kauno rajono
mokyklomis – naujų edukacinių programų pristatymas mokytojams Kauno
miesto muziejuje, naujienlaiškiai apie vykstančius konkursus ir renginius
moksleiviams.
– informacija ir kvietimai elektroniniu paštu į muziejaus renginius, parodų
atidarymus meno, mokslo ir kultūros įstaigų, muziejų darbuotojams.
– Lietuvos moksleivių sąjungos, Kauno mokyklų mokinių savivaldų, Lietuvos
muziejų asociacijos organizuojamų renginių rėmimas prizais mainais į
muziejaus reklamą ir viešinimą renginių metu.
– Renginių, parodų, muziejaus eksponatų LIMIS fotografavimas

Visus metus

I. Mikšaitė

Visus metus

G. Jankauskienė

I-IV ketv.

L. Lukenskienė

VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais
2. Metodinės medžiagos rengimas (tema,
tikslinė grupė, sklaidos būdai)

Konsultacijos tautinių muzikos instrumentų klausimais
 medžiagos rengimas „Kauno istorijos olimpiadai“ (organizatorius VDU),
panaudojant KMM S. Lukošiaus fondo eksponatus
 metodinio aprašo naujai edukacinei programai „Nuo „Birutės“ iki
„Dryžuotos operos“ – lietuviškos operos, operetės, baletai“ rengimas
 metodinio aprašo naujai edukacinei programai „Grožio paslaptys pagal
Kiprą Petrauską“ rengimas

I ketv.

I. Puidokienė

I pusmetis

J. Ragaišienė

II–III ketv.

D. Kondrotaitė
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3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais
4. Kita veikla

 metodinio aprašo naujai edukacinei programai „Apie orkestrą, prašyčiau, tik
linksmai“ (jeigu bus gautas finansavimas ir parengta paroda)
 metodinio aprašo naujai edukacinei programai „Tarpukarinė muzikinė
kultūra“ rengimas (jeigu bus gautas finansavimas ir parengta paroda)
– metodinio aprašo naujai edukacinei programai „Viduramžiai Kauno pilyje“
rengimas
– metodinio aprašo po naują LTMIS ekspoziciją parengimas

II pusmetis

J. Ragaišienė

II pusmetis

J. Ragaišienė

I ketv.

G. Karpinskas

I ketv.

R. Šuopienė

Darbas su Kauno miesto muziejaus stažuotojais, praktikantais ir savanoriais
pagal poreikį
Fonotekos sudarymas: plokštelių inventorizavimas, numerių suteikimas,
registracijos žurnalo pildymas.

Visus metus

Skyrių vedėjai

Visus metus

J. Ragaišienė

– VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, istorijos krypties doktorantūros
studijos, IV kursas
– VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, istorijos krypties doktorantūros
studijos, VI kursas
– VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, istorijos krypties doktorantūros
studijos, II kursas
– LLTI (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), etnologijos krypties
doktorantūros studijos, II kursas
– Studijos jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir
Lietuvos istorijos instituto Etnologijos krypties doktorantūroje, III-ame
kurse
– KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, menotyros
krypties doktorantūros studijos, I kursas
– kelti kvalifikaciją dalyvaujant mokslinėse konferencijose, seminaruose,
mokymuose Lietuvoje ir pagal galimybes užsienyje

Visus metus

S. Žemaitytė

– Kauno istorijos skyriaus bibliotekos knygų inventorinimas
– perimti 2016 m. skyriuose užbaigtas bylas į Muziejaus archyvą, parengti
aktus.
– parengti ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus, apyrašus suderinti su
Muziejaus steigėju.
– pagal poreikį išduoti iš archyvo darbuotojams reikalingas bylas ir
dokumentus.
– bylų tvarkymas: antraštinių lapų, bylų vidaus apyrašų rengimas.

Visus metus

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 PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

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

– KMM Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus, Kurpių g. 12 rūsio
grindų dangos keitimas. Kiemo aikštelėje – turėklo įrengimas.
– KMM M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriaus pastato

I. Puidokienė
S. Jazavita
R. Sinkevičius
G. Dusevičiūtė-Neimontienė
A. Strazdaitė-Ziberkienė
Mokslinis personalas,
administracija
I. Puidokienė
V. Krikvaitė

II-III ketv. V. V. Golubavičienė
I–IV ketv.

V. Golubavičienė

