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Praėjusius metus galima apibūdinti įvairiai. Rimstančios pandemijos, 
kylančių kainų, viską naikinančio karo, naujas galimybės atveriančios 
Europos kultūros sostinės. Visa tai suponuoja, jog jie turėjo būti 
nelengvi, intensyvūs, tačiau ir įnešantys šviesos. Tais metais muziejus 
buvo šiame kontekste, tačiau ne tik išgyveno, bet ir augo bei stiprėjo. 

2022 metai mums atnešė daug. Niekas negali džiuginti labiau negu 
sugrįžtantys ir nuoširdžius atsiliepimus paliekantys lankytojai, 
įspūdingi renginiai, išplėstas edukacinių veiklų prieinamumas, 
sėkmingai įgyvendinti bei įgyvendinami didelės apimties projektai, 
augantis partnerių ratas bei kylanti statistika. Niekas negali įkvėpti 
labiau negu mus supanti bendruomenė, tarptautiniai partneriai, mūsų 
bičiulių rūpestis dėl eksponatų išsaugojimo bei nenuilstamas kolegų 
darbas rengiant parodas ir virtualų turinį. Niekas taip nesustiprina 
pasitikėjimo įstaigos ateitimi kaip kolegų pasiekimai bei tvirti ateities 
planai. 

2022 metais įvyko daug ir visa tai pirmą kartą nugulė muziejaus 
pateikiamoje vizualaus formato visiems Jums skirtoje ataskaitoje. 
Tikimės, jog ji padės Jums geriau pažinti mus, mūsų viziją bei tai, 
kuo mes gyvenome pastaruoju laikotarpiu. Taip pat labai džiaugsimės, 
jeigu ji įkvėps Jus apsilankyti pas mus, prisidėti prie mūsų veiklų, 
pateikti pasiūlymų ar pastabų. Lauksime Jūsų!

Kauno miesto 
muziejaus direktorius 
Gabrielius Sužiedėlis

Kokie buvo
2022-ieji?



• Lankytojai
• Renginiai
• Edukacija
• Didžiausi metų projektai
• Matomumas
• Bendradarbiavimas
• Prekės ir paslaugos

Mūsų vizija – atradimais 
pulsuojantis muziejus. 
Žinomas, šiuolaikiškas 
ir įdomus. Kaip mums 
sekasi to siekti?

Traukiantis
atrasti



Fiziniai Virtualūs

Lankytojai

59 974 9 369 60 748
Užsienio lankytojai
iš net 73 valstybių



154

11 210

Suorganizuota

Apsilankė

Metų renginiai

Šviesos tamsa neužgoš
Muziejų naktis Kauno 
miesto muziejuje

Šokanti L. Zamenhofo gatvė
Didysis lietuviškų šokių 
vakaras

Nebylusis kinas. Immortalis
Paroda ir nebyliojo kino seansas 
su vieninteliu profesionaliu 
taperiu Lietuvoje

Rotušė: portalas 
Rotušės uždarymo 
atnaujinimui renginys

Renginiai



Naujos ekskursijos ir užsiėmimai

Užsakyta:

Užsiėmimas 
„Kvirkato turnyras“

Žaidžiame 
„TI TA TO“

Ekskursija 
„Petrauskų namų turtai“

Užsiėmimas 
„Miestas atsinaujina: 
saugoti ar ne“

Ekskursija 
„Kaunas–Vilnius: 
nuversti kalnus“

Užsiėmimas 
„Tarp dviejų upių“ 

933

Edukacija



Kauno rotušės 
atnaujinimas
Pradėti Kauno rotušės pritaikymo muziejinei veiklai 
darbai – vidaus patalpų kapitalinis remontas. 2024 m. 
čia atsivers šiuolaikiškas ir modernus miesto muziejus, 
kavinė, parodų paviljonas, multifunkcinė erdvė rengi-
niams bei edukacinėms veikloms, taip pat sugrįš 
Turizmo informacijos centras, santuokų ceremonijos.

Kaunas–Vilnius: 
nuversti kalnus
Kauno miesto muziejaus ir MO muziejaus 
paroda, atvėrusi pamatinę dviejų miestų 
priklausomybę. „Kaunas – Europos kultūros 
sostinė 2022“ programos dalis.

Kaunas: pasakojimai 
apie miestą ir jo žmones

Aštuonių autorių kolektyvinis darbas – vienintelė 
knyga apie Kauną iki pat 2022-ųjų. Šis Kauno 
istorijos populiarinimo leidinys yra „Kaunas – 
Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis.

Interaktyvi tradicinių 
šokių ir kapelos erdvė
Tautinės muzikos skyrius įrengė interaktyvią erdvę, 
kurioje inovatyviomis priemonėmis populiarinamas 
lietuvių folkloras – tradiciniai šokiai ir muzika. 
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Kaunas Stanislovo Lukošiaus 
žvilgsniu: tarpukario architektūra

Išleistas antrasis leidinys, kuriame pristatoma 
Stanislovo Lukošiaus fotoarchyvo dalis, fiksuojanti 
Kauno tarpukario architektūros objektus. 
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Didžiausi metų 
projektai



sekėjų socialiniuose tinkluose

13 203

didesnis nei 2021 m. 
matomumas*

*Socialiniuose tinkluose, TV, lauko 
ir viešojo transporto reklamoje, kt.

60% 

*Remiantis atlikta lankytojų apklausa ir Google atsiliepimais

rekomenduotų*

9 iš 10

paminėjimų
žiniasklaidoje

>150

Matomumas



Metų partneriai

Rėmėjai

Informaciniai partneriai

Bendra-
darbiavimas



82 373,70 Eur

50,33 %

Pajamų iš pardavimų ir erdvių nuomos

Daugiau nei 2021 m.

Naujų prekių

21 16

5

suvenyrų

leidiniai

Prekės ir
paslaugos



Viena geriausių mano 
šių metų muziejinių 
patirčių.

(versta iš anglų k.)

Laikas praleistas labai 
naudingai, sužinojau daug 
naujo, buvo malonu 
pasivaikščioti po tokius 
autentiškus garbių 
žmonių namus. Didelė 
padėka maloniam, 
aiškiai kalbančiam gidui. 
Rekomenduosiu ir 
kitiems.

– lankytojų 
   apklausos 
   respondentas

Buvo labai įdomu pamatyti 
požemius, iš edukatorių 
išgirsti pasakojimus apie 
pilies kalėjimą. Viršijo 
visus lūkesčius, didelė 
rekomendacija visiems.

– lankytojų 
   apklausos 
   respondentas

– D. B.

Reikalingas ir 
naudingas, tai mūsų 
istorija, domiuosi, 
patinka, įdomu. 

– D. G. 

Atsiliepimai



Atviras, prieinamas, 
kviečiantis kurti ir dalintis.

• Bendruomenė
• Tarptautiškumas
• Dar gausesni ir atviresni 
   muziejaus fondai
• Parodos
• Virtualus muziejus

Visada
gyvas



• Bendruomenė
• Tarptautiškumas
• Dar gausesni ir atviresni 
   muziejaus fondai
• Parodos
• Virtualus muziejus

1.
2.

3.
4.

Keliaujantys 
šeimadieniai
Įgyvendintas projektas 
„Keliaujantys šeimadieniai“ 
(finansavo Lietuvos kultūros 
taryba), kuriuo buvo siekia-
ma stiprinti šeimų su 4–12 
metų vaikais, turinčių mažiau 
galimybių dalyvauti kultūri-
nėje veikloje, kultūros 
vartojimo įpročius. Projektas 
aplankė 12 Kauno apskrities 
miestelių ir kaimų, o užsiė-
mimuose sudalyvavo 
794 dalyviai.

Kauno miesto 
muziejus – 
Ukrainos žmonėms
Nuo karo Ukrainoje pradžios 
muziejuje nemokamai 
apsilankė 2 661 ukrainietis. 
Karo pabėgėlių registracijos 
ir prieglobsčio centre 
ukrainiečių vaikams pravesta 
10 edukacinių užsiėmimų, 
bendradarbiaujant su 
ukrainiečių bendruomene 
atidaryta erdvė ir paroda 
„Per amžius nešu savo 
istoriją...“, surengti 4 
renginiai.

Trečiojo amžiaus
universiteto 
paskaitos 
senjorams
Tęstas bendradarbiavimas 
su Trečiojo amžiaus uni-
versitetu – kartu surengtos 
8 paskaitos žinių ištrošku-
siems senjorams. Spalį – 
senjorų mėnesį – edukato-
riai vedė edukacinius 
užsiėmimus VšĮ Senjorų 
dienos centre „Keturlapis 
dobilas“, VšĮ „Saulės globos 
namai“ ir BĮ „Kauno kartų 
namai“ lankytojams bei 
gyventojams.

Ekspozicijų 
prieinamumo 
didinimas
Tautinės muzikos skyrius 
rengdamas naują interaktyvią 
šokių ir kapelos erdvę (finan-
savo Lietuvos kultūros taryba) 
bendradarbiavo su įvairius 
poreikius turinčių grupių 
atstovais ir užtikrino, kad 
erdvė būtų pritaikyta 
žmonėms su regos negalia, 
anglakalbiams miesto 
svečiams bei tinkama 
žmonėms su judėjimo ir 
klausos negaliomis. 

3.

2.

4.

1.

Bendruomenė



1.

2.

3.

4.

5.

Festivalis „Kanklės mano rankose“
[Prancūzija, Suomija, Latvija, Lietuva] 

Lietuvių ir latvių solidarumo vakaras 
su „Skaņumājas muzikanti“ 
[Latvija, Lietuva]

Keramikos paroda „Aukštyn-žemyn“ 
[Latvija, Lietuva]

Spektaklis „Mūsų kiemo Teza“ 
[Charkivo teatras „Lanžeron“, Ukraina]

Tradicinio ukrainiečių gyvenimo paroda 
„Per amžius nešu savo istoriją...“ [Ukraina]1.

2.

3.

4.

5.

Tarptautiškumas



Kasmetinė tradicija – 
Padėkos vakaras

Ekskursijos 
po saugyklą: 
K. Petrausko g. 31

Eksponatai – 
prieinami 
visiems

Surengtas vakaras, buriantis muziejaus 
draugus, kurie neatlygintinai dovanojo 
eksponatus, dalijosi savo žiniomis ar 
ištiesė pagalbos ranką.

Suorganizuotas visuomenei atviras 
pasivaikščiojimas jau po trečią 
muziejaus saugyklą.

30 241 eksponatai prieinami 
virtualioje erdvėje, o jų peržiūrų 
skaičius siekė 316 595.

3 052 2 966
Nauji muziejaus eksponatai Iš jų – padovanoti

Dar gausesni 
ir atviresni 
muziejaus fondai



Tarptautinės 
parodos

2 
Virtualios
parodos

9

1610
Parodų surengta

bendradarbiaujant
su partneriais

Surengta parodų 
(įskaitant 

kilnojamas)

Parodos



virtualus.kaunomuziejus.lt

Tinklalaidžių 
„Obbligato. Būtini 
pokalbiai apie muziką“

11 

Renginių ciklo 
„Pokalbiai apie 
du miestus“ įrašai

Animacinis filmukas 
„Prieš 100 metų: kuriant

 svajonių Lietuvą“

60 

7 5 1

Unikalių
įrašų

116 624 Vaizdo įrašų
peržiūrų

Tinklalaidės 
„Pakalbam? 
Istorikai apie...“

Animacinis filmukas 
„Prieš 100 metų: 
kuriant svajonių Lietuvą“

Virtualus
muziejus



Laimingas, inovatyvus, 
profesionalus, 
akademiškas.

• Profesinė veikla ir pasiekimai
• Tarpdiscipliniškumas
• Ateities planai

Sektinas
modelis



1 „Gražiausios metų 
knygos“ premija

Išleista m
okslo populiarinim

o p
ub

li
ka

ci
jų50

Išleistos mokslo 
publikacijos

3

Ona Bričkutė
22 Perskaityti 

moksliniai 
pranešimai / 
paskaitos

Daktaro laipsnis 

1
Rokas Sinkevičius

Gabrielius Sužiedėlis – 
asociacijos valdybos narys, 
pirmininko antrasis pava-
duotojas

dr. Jonas Vaičenonis – 
asociacijos valdybos narys, 
Lietuvos atstovas

Justina Juodišiūtė – 
viešųjų ryšių ir rinkodaros 
sekcijos narė

Lietuvos muziejų 
asociacija

The Association of 
Castles and Museums
Around the Baltic Sea 

Gabrielius Sužiedėlis – 
tarybos narys, pirmininko 
pavaduotojas

LR Kultūros 
ministerijos
Muziejų taryba 

Narystė

Profesinė veikla
ir pasiekimai



Kurdami parodas ir ekspozicijas apie 
miestą, siekiame paliesti skirtingus 
požiūrių kampus, įtraukti į procesą 
įvairių sričių specialistus bei 
ekspertus. 

Šiuo metu rengiama Rotušės skyriaus ekspozicija, 
skatinanti šiuolaikišką požiūrį į Kauno istoriją, 
raidą bei susiformavusį kaunietišką savitumą, 
yra kuriama istorikų, muziejininkų, architektų, 
urbanistų, edukologų, kartu su režisieriumi, 
antropologe, sociologu, menotyrininke, 
menininke, dizaineriais ir garso režisieriumi. 
Darbas su tokia tarpdiscipliniška komanda leidžia 
dar labiau aktualizuoti šiandieninius Kauno 
vystymosi procesus.

Parodą „Kaunas–Vilnius: nuversti 
kalnus“ rengėme kartu su MO muziejumi 
ir gausia menotyrininkų, menininkų, 
istorikų komanda. Į procesą taip pat 
įsitraukė sociologas, geografė, 
architektūrologė, antropologas, 
filosofas, kalbininkė.

Tarpdiscipli-
niškumas



didinti KMM žinomumą, 
atpažįstamumą ir 
lankytojų pritraukimą

užtikrinti tvarų 
finansavimą

gerinti vidinę 
motyvaciją, komandinį 
darbą ir komunikaciją

atnaujinti bei 
suaktualinti ekspozicijas 
ir infrastruktūrą

2023 metais:

Muziejaus strateginės veiklos kryptys iki 2025 metų:

1. 2. 3.
• 
atnaujinti muziejaus prekės 
ženklą, atlikti atpažįstamu-
mo tyrimą, rengti rinkoda-
ros strategiją;

• 
intensyvinti mokslinę veiklą, 
tyrinėti ir viešinti muziejaus 
saugomus eksponatus, 
rengti parodas, mokslinius 
ir mokslo populiarinimo 
straipsnius;

• 
rengti specializuotus 
renginius, plėsti edukacinių 
paslaugų tinklelį, atsižvel-
giant į lankytojų poreikius.

•
siekti papildomo finansavimo 
muziejaus veikloms įgyven-
dinti teikiant projektines 
paraiškas tarptautiniam 
kanklių festivaliui ir naujai 
parodai Rotušės sk. įgyven-
dinti; 

•
įgyvendinti projektus „Kauno 
miesto muziejaus odinių 
dirbinių, surastų archeologi-
nių tyrimų metu Vilniaus g. 
(Kaunas), restauravimas“ 
ir „Tarptautinis Baltijos šalių 
styginių skambinamųjų 
instrumentų tyrinėtojų 
simpoziumas“ (finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba);

•
kurti kultūrinės, istorinės 
vertės produktus ir paslau-
gas, kurie teiktų ir ekonomi-
nę naudą muziejui. 

• 
baigti Kauno rotušės 
kapitalinį remontą ir 
vykdyti ekspozicijos 
įgyvendinimo darbus;

• 
atnaujinti Tautinės 
muzikos skyriaus 
ekspozicijos dalį 
įgyvendinant projektą 
„Ir apeigai, ir pramogai“ 
(finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba).

4.
• 
atlikti darbuotojų vidinės 
motyvacijos tyrimą. Remian-
tis jo rezultatais, parengti ir 
vykdyti nuoseklų motyvacijos 
stiprinimo priemonių 
įgyvendinimo planą;

• 
tobulinti individualių pokalbių 
sistemą – parengti gaires, 
užtikrinant reguliarų grįžta-
mojo ryšio suteikimą visuose 
įstaigos lygmenyse;

• 
atlikti vidinės komunikacijos 
efektyvumo tyrimą. Remiantis 
jo rezultatais, parengti 
vidinės komunikacijos gaires, 
jose numatant bendrus 
principus ir konkrečias 
priemones.

Ateities planai

Įgyvendinant šias strategines veiklos kryptis planuojama:�


