BI ,,KAUNORAJONOMUZIEJUS"

STRATEGINISPLANAS

METAMS
2016_2020

,

PRITARTA
Kaunomjonomuziejaus
tarybos
posedyje
l1d.
2016m.geguzes
Protokolo
Nr. V2-1.

PATVIRTINTA
Kaunonjono muziejaus
direldoriaus
2016m. lapkddiol8 d. lsaklmu
Nr.Vl-29

Raudondvaris
TURINYS

I.

BENDROJI DALIS

Kauno rajono muziejaus strateginis veiklos ir pletros platas 2016 2020 metams parengtas,
remiantisLietuvosRespublikos
kultftos ministro2015-04-16lsakymuNr. lV-247 ,,Delmuziejq
pletrosstrateginiqkrypdill 2015-2020metamspatvirtinimo",Kaunorajonosavivaldybes
tarybos
2013-06-27sprendimuNr.TS-256,,Del Kauno rajono savivaldybes201,3-2020m. strateginio
pletrosplano patviftinimo",taip pat atsizvelgtaiLietuvos RespublikosVyriausybes2003 m.
Vyriausybes
2011m. kovo 30 d. nutarimo
rugsejo11 d. nutarimuNr. 1160(LietuvosRespublikos
Nr. 1160redakcija)patvirtint4Nacionalingdamausvystymosistategijq (iki 2020 m.), kudoje
numatytadamausvystymosivizija ir misija, vystymositikslai, uZdaviniai,jq igyvendinimo
priemones
ir rodikiiai,LR Seimo2010-06-30
nutarimoNr. XI-977 ,,DelLietuvoskult[rospolitikos
etikoskodeksu,priimtu 1986m. lapkidio 4
kaitosgairiqpatvirtinimo"nuostatas,
ICOM profesines
perzinretqir patais)44
2004m. spalio
d. XV Generalineje
AsambldjojeBuenosAirese(Argentina),
8 d. XXI Generalineje
Asamblejoje
Seule(Koreja).
Kaunorajonomuziejauskrypdiq tikslai ir uZdaviniaiatitinka uZdavinius,iskeltusLietuvospaZangos
strategijoje,,Lietuva2030", patvirtintojeLR Seimo 2012-05-15nutarimuNr. IX-2015 ,,Del
valstybespaZangos
strategijos,,Lietuvospa:angosstrategija,,Lietuva2030" patvirtinimo,2014Vyriausybes
2012paZangos
programoje,
patvirtintojeLietuvosRespublikos
2020m. Nacionalines
patvirtinimo",
pazangos
programos
1l-28 nutadmuNr. 1482,,Del201+2020metq Nacionalines
Kultuos objektq aktualizavimo 2014-2020 metq programoje,patvirtintoje LR kultuos ministo
2014-10-06isakymuNr. IV-711 ,,Del kulturosobjektll aktualizavimoprognmospatvirtinimo",
sprendimeNr.TS-256,,Del Kauno mjono savivaldybes
2013-06-27Kauno rajono savivaldybes
plehos
plano
patvirtinimo".
2015-2020m. stateginio

T.

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS PRISTATIMAS

tarybasprendimuTS-405,,Del JuozoNaujalio
2013 m. spalio24 d. Kaunorajonosavivaldybds
memorialinio muziejauspavadinimo pakeitimo, jo filialo veiklos nutraukimo ir Kauno rajono
muziejausnuostatqpatvirtinimo" sujungusJuozoNaujaliomemorialini,Antano ir Jono JuSkr+
etnineskulhlros, Babtq kastotros muziejq ir JuozoNaujalio memorialiniomuziejausfilial4
2013m. gruodZio31 d. Juridiniq
Bilinnq kaime,ikurtaBl ,,Kaunorajonomuziejus",iregistruotas
asmenqregistre.
Kauno rajono savivaldybestaryba, isteigus nauj4 muziejaus strukt[rini padalini - gamtininko
profesoriaus
Obelyndje,Akademijossen.,Kaunor.,2015-06-18
Tado IvanauskosodybA-muziejrl
patvirtino
nuostatqnaujqredakcij4.
Nr. TS-195
Kaunorajonomuziejaus
sprendimu
Muziejus yra savivaldybOs
biudzetineistaiga, kurios savininkasKauno rajono savivaldybe.
pareigas
taryba.
Savininloteisesir
lgyvendinaKaunorajonosavivaldybes
meno,tecbnikos,kastotyros,memorialinio
archeologijos,
Muziejausrtsis istodjos,etnografijos,
gamtos
profilio nuziejus.
ir
Muziejaustikslai - kaupti, saugoti,titi, konsemoti ir eksponuotiKauno krastokultituosistorij4 ir
gant4 atspindindiusmuziejiniq vertybiq rinkinius, pataukliai ir Siuolaikiskaiperteikti
bendruomeneiir visuomeneiregiono kultiiros dvasinesir materialinesvertybes,rengti liaudies,
menoparodas,palaikytiir rTst)'ti rysiussu Kaunorajono
modernaus,
Siuolaikinioi Siandieninio
bendruomene.
Muziejus,igyvendindamas
savotikslus,atliekaSiastunkcijas:

- isigyja,tiria ir sisteminamuziejingir istoringvertg turindiuseksponatus,
formuojamuziejaus
rinl<inius:
- teisesattq nustat'.tatvarka uztikina muziejiniq ir gamtosvertybiq apskait4,tinkanas saugojimo
sQlygas;
- konsemroja ir 'rengiarestau.uotinqmuziejiniq ir atL:uriamqgamtosvertybiq s4rasus,organizuoja
jq restauravim4ir atkfrim4, laikantisteisesaktq nustat]tostvarkos,klasifrL-uojamuziejiniq vertybiq
rinkinius:
- sudarosqlygasMuziejujesaugomqmuziejiniqvertybiqvie3amnaudojimui:rengianuolatines,
parodas,publikuojamokslinirltyrimq rezultatus,
muziejinir.+
ir
laikinasir kilnojamasekspozicijas,
populiarinanEius
gamtosvefiybiqkatalogus,
leidinius;
rengiamuziejqatskleidZiandius
ir
- dalyvaujabendrose
regionq,valstybinese
ir ES muziejqprogramose;
- bendradarbiauja
su ugdymo,Svietimoir moksloistaigomis,rengiamuziejinesmokiniqlavinimo
prograrnas:
- organizuoja
sunuziejar:sveiklasusijusius
kultiirosrenginius;
- bendradarbiauja
su Salies,kiq valstybiq muziejais,archyvais,bibliotekomisbei kitomis
fiziniaisasmenimis:
organizacijomis.
israigomis.
imonemis.
- teikia metq veiklos ataskaitasbei darbo planus Muziejaus savininto teises ir pareigas
institucijaiir Lietuvoskulhlrosministe jai;
igyvendinandiai
- teikiametodingpagalb4privatiems,
muziejams,
fiziniamsasmemms;
visuomeniniams
- organizuojamoksliniustyrimus,ekspedicijas
Kaunorajone,renl<air sisteminatformacij4 apie
etninF Kauno krasto kultur+ gamtos paminklus, kitus, turindius i31iekam4j4vertg, saugotinus
objekrus:
- viesinair skleidziamoksliniotiriamojodarborezultatus,atliekakitas teisdsaktuosenustat)'tas
funkcijas.
naujasmuziejuskuria glaudZiusryiius su praeitimi ir dabartimi,kaupia,ti a ir rodo Kauno kraSto
kulturosistorij4atspindindius
muziejiniqvertybiqrinldnius.
veiklavykstatokiomiskyptimis:
Pagrindind
muziejaus
- Raudondtariodvaro rimuose pilyje isikfrusiame centriniameKaunorajono muziejuje,pristatokiirybair visuomenind
ma Lietuvosmuzikospatriarcho
JuozoNaujalio(1869-1934)g)./enimas,
veikla,grafoBenediktoHenrikoTiSkeviiiaus(BenedyktHeuyk Tyszkiewicz)kelioniq
menas.
fotograhjos,
archeologiniai
radiniai,Siuolaikinis
ir Siandieninis
- Antano ir JonoJ iku etnineskultrros thuziejujeVilkijoje A. ir J. Juskqgyvenimasir veikla,
Vilkijos kalto, panemuniqgyventojqbuitis, etninekultula.
- Babt| kraitotyros muziejuje - a\tei]'llki eksponatai,atspindintysBabtqkrastovalstiediqk dvarq
buiti,kultur4,kovasdel LietuvosNepriklausomybes.
- Tradiciniuamatqcentre,Biliinl! kaime,- XIX a. pab. XX a. vid. Zemesikio technikos
irengimai,maiinos,namqbuitiestechnika,senoviniaibuitiesreikmenys.
- G.Jmtininko Tado lvanausko Obeb,nessodyboje-muziejuje profesoriaus Tado Ivanausko
glruenimas,
kolekcija.
veildair darbai,sodybosparkounikalidendrologind
Muziejausstrateginiu
veiklosplaru ir Muziejausmetiniu
KRM veiklaorganizuojama
vadovaujantis
veiklos planu, parengtaisvadovaujantisStateginio planavimo metodika, patvirtinta LR
planavimometodikospatvirtinimo".
Vyriausybds
2002-06-06
nutadmuNr. 827,,Delstrateginio
Muziejui vadovaujadirektorius, ku4 skiria konkursobudu LR teisesaktq nustat)'tatvarka ir i3 jU
atleidZiasavininkoteisesir pareigas
iglvendinantiinstitucija.
intemetosvetaineje www.kmuzieius.lt
Muziejusinformacij4apieveikl4viesaiskelbiamuziejaus
atitiDkandioje teises aktq nustatytus reikalavimus ir socialiniame tinkle facebooke https://ltlt.facebook.com,/Kaunoraj
onomuziejus/.

III.

MUZIEJAUS MISIJA IR VIZIJA

MISIJA - kaupti, saugoti, restawuoti, t)'dneti kultuos, istorijos, gamtos ir technikos paveldo
patraukliai,pasitelkiantSiuolaikines
komunikacijosh israiskospriemones,
vertybes,suprartamai,
potitui i istorinq,kulturinQ,socialingpatift!, laikantis
pristab4ivisuomenei,formuoti bendruomenes
darnos
ir atvirumoprincipq.
bendradarbiavimo,
socialines
atsakomybes,
VIZUA - modemi,knrybiska,g1va,artima,atvirukulhrros,istorijos,dailes,gamtosir tecbnikos
ir visuomenei
paveldopuoselejimo
ir paZinimoerdve- dialogoplatforma,suteikiantibendruomenei
galimybgpaZintipraeitik dabalti,kuti kurybing4ir socialiaiatsaldng4
visuomeng.

IV.

KAUNO RAJO\O MUZIEJAUSVERTYBES

ATSAI<OMYBE - uZ nacionalinitapatum4ir isto ng atminti, saugom4kulturos, istorijos, dailes,
ir objektlmrm4,
gamtosir technikospaveldq,uZ istorines,kultu nes,socialines
Zinijospagristum4
perteikiam4muziejineskomunikacijospriemonemis,
uZ kokybiSkas,
ilgalaikes,i5liekam4i4vertg
pozityviuspokydiusvisuomendje,formuojandiaspasaulio,mus
tu ndias veiklas, skatinandias
m4stlti.
supandios
aplinkosir Zmoniqsuvokim4bei skatinandias
ir visuomenes
AT\aIRUMAS - gebejimas
isgirsti,suprastiir atlieptisavoveiklojebendruomenes
pokydius, llkesdius ir poreikius, atvirumas inovatyviemsdarbo metodams,Siuolaikindms
technologijomsir rai5kos b[dams, siekis sudary4ivienodasgalimybesvisiems visuomenes
veikloje.
atstova$sdalyvautimuziejaus
KOMPETENCIJA
darbuotojams- motyvacija, kiirybiikumas, imlumas naujovemsir
veiklossekmesveiksniai.
iniciatlnumas,intelektas svarbiausi
muziejaus
KORYBISKUMAS - komunikacijospriemoniq jvairove I lankstumas,aktyvauspaiinimo biidq
interpretacija
ir adaptacija,
s4sajqsu nudienapaieika,asmeniniopoZiirio per istodng,
naudojimas,
kultiirinQ, socialing patirti fomavimas, originaliq ir novatoriSkqidbjq konponavimas, didinant
muziejaus kaip socio-kultudnes institucijos vaidmeni, itvirtinant ,,atviro muziejaus",
rnuziejaus"
idejas.
,,dall.vaujandio
grindZiamas
muziejausdarbuotojrl,specialistq,
PAGARBA - abipusepagarbair profesionalumu
lankltojq ir suinteresuotqiqgupirl, tarpusavio supratimas ir bendravimas, kuriant palanktl
muziejausivaizdl bendruomeneje
ir visuomeneje,siekiant,kad kiekvienasmuziejq aplankgs
jaustqsisvarbusir laukiamas.
Zmogusjame patifiq atadimo ir paZinimodZiaugsm4,
poziu4
muziejausvaldymas,pletojantsiuolaikisk4
SOCIALINE ATSAKOMYBIi - novatoriskas
priedermg),
klausimq
sprendimq
(Zmogaus
aplinkosaugos
atsaking4
veikl4
teisg
ir
moraling
i
ir garantijquztikinim4, siekiantpletotigerovesvalstybg,brandiiqpilieting
socialinioatsakingumo
visuomene.
V.

KAUNO RAJONO MUZIEJAUS SSGGANALIZE

STIPRYBES

SILPNYBES

*gera geografind,strateginepadetis- Lietuvos *muziejuje yra
mazai autentiskrl su
-p^d.r+i-ic
^F.frrc.
susijusiqeksponatq;
ekspozicijomis
*neiSsprgsta
ekspozicijqatnaujinimo,pletuosir
ku]ttuos paveldo objekte
Raudondvariodvaro sodybosrumuose-pilyje,modemizavimo problema tiek centriniame
*isiklrgs

L-uriyra turistq ir poilsiautojqtaukos objektas;

muziejujetiek ir padaliniuose;

*muziejus itrauktas i Panemuniq turistinius *per
maj,ai
isnaudojama inovatyvirl
galimybiq,
nesufomuotas
marsrulus.zinomas respublikos i-r uzsienio technologijq
ekspozicines
turistams;
ira:rgosmodelis;
*graZuskraStovaizdis
ir galimybespailseti su *neranaujqinformaciniqleidiniqapieKRM;
gamtojetraukialankr4ojus;
Seimomis
*centriniamemuziejuje daugumaeksponatqyra
*iSsprQsti ir toliau pletojami lankltojr.l pavieniaiir tik keletasrinkiniq;
maitinimo, kitq paslaugq jiems teikimo *centrinis
KRM netu savo fondrl patalpq su
infi astn:kturosklausimai;
atitinl€ma drcgn'lesir temperat[ros matavimo
*muziejus vis aktyviau bendradarbiaujasu iranga,baldaisir pan.;
uzsieniopanneriais.isijungiai regioninius.*Babtq
kastotyros muziejus isiknrQsBabtq
nacionalinius ir tarytautinius ES fondq
r sekmadien!
seniinijospastate,todtl Seitadieni
hnansuojamusprojektus;
nedirba;
+KRM )ra Lieruros savivaldybiqmuzieju*Zemi darbuotojqatlyginimai
ir ICOM narys;
Lietuvosmuziejrlasociacijos
*nelankstipapildomodarbo apmokejimoir
*i5sipleteKRM ekspozicijqplotai apjungus5
darbuotojqskatinimosistema.
Kaunorajoneesandiusmuziejusi vien4:
*rudens-iiemos-pavasario
laikotatpiu,d€l blogo
*i5augusmuziejausdarbuotojqskaidiuiir, esant
kelio, sumaZeja Tradicinirl amatq cantro
vieningam vadovavimui,galima derinti visrl
Bilinnq kaime ir Tado Ivanausko
lankomumas
padaliniqkrypting4veikl4;
sodyboje;
Obelyn€s
*atsirandavis naujq veiklos krypdiq, galindiq
'*ne risuosepadaliniuose
yra nukeipiamiqii.
prirraukriir srldomintipotencialius
muziejaus
reklarniniaislTdai;
edukacijqir renginiqdalyvius;
ekspozicijq,
*po
muziejaus pavadinimo pakeitimo,
xlasmetdidejabesidomineiq
muziejumiir jo
lanklrojams neaiski padaliniq pavaldumo
veiklomislank''tojrlskaidius;
sistema;
*gido paslaugasmuziejus gali suteikti 5
*truksta padaliniuosedarbuotojqetatq,todel kai
kalbomis(lietuviq,anglq,rusq,vokiediq,le <q);
kude dirbatik pusgdarbolaiko.
*muziejuje paskini darbuotojaiatsakingi uz
*lanhyojams sunku orienruotisdel muziejaLrs
moksliniq straipsniqrengimA numat)'tostyrimq
padaliniq, dirbandiqne piln4 darbo dienq,darbo
temos;
ir anatzesreikalaujandios
straipsniq
laiko;
*yra galimybesrengtivirtualiustulus,paZintines
*MaZina patrauklum4 naujas, lanky4ojams
asvirtualiojeerdvdje;
ekskursij
neaiSkusir sr.rnkiaisuprantamas. muziejaus
*naudojamalauko ir vidaus reklama, TV, pavadinimas;
radijas,spauda;
*Internetinesvetaine,Facebookpaskyraatlieka
*bendradarbiaujama su
r aidmenj:
informacijos
skleidejo
Kauno rajono vienpusj
savivaldybe, Kauno mjono Turizmo, verslo *Tr[ksta
larp muTiejaus
abipuses
komunikacijos
dvaras;
informacijoscentru,V5],,Raudondvario
per naujosios
ir bendruomenes/visuomenes
*darbovietosaprupintos
priemones.
moderniausia
technika, komunikacijos

sudaq,tos palanldos
renginiams.

s4lygos

darbui

ir

*PalanJ<usdallkiniai
rySiai su uisienio
ambasadomisLietuvoje, sudaro galimybes
rengti tarptautines parodas ir kitus kultuos
renginius.
*KasmetZenkliaiaugantislank)'tojqskaidius.

GALIMYBES

GRESMES

*Plestipaslaugq
asortiment4;

*Nauji, nepalankiis KRM muziejui, Kauno
rajono savivaldybestarybos sprendimaidel
veiklos;
muziejaus

*pldtoti
mokyklomis;
rySiussuaukStosiomis
*pagal reikalavimussutvarkyi muziejausfondq

*traukos sumazejimas del komplikuotos
muziejaus
ekspozicijqkaitosir atnaujinimo;
*kurti ir plesti inovatlriomistechnologijomis
*del finansiniq galimybitl dbotumo, pmrasti
paremtas
muziejausekspozicijas;
galimybq kelti profesing kvalifikacl4, plesti
*organizuoti visuomeninestalkas Obelynes profesines
kompetencijas;
parke;
dendrologiniame
-didejanti
urencija.
Kaunomiestomuziejqkon-k
*planingai pletoti tarpregioniniir tarptautini
bendradarbiavim4;
pararpas;

*vlstlii ir intensy.r
inti muziejausqSius su
priemonemis;
masinesinformacijos
*v) kd)ti muziejiniu
verrybiq
slaitineninimq:
*suskaitrnenintus
muziejiniq vertybiq objektus
teiktiLIMIS EUROPEANAsistemoms;
*plesti

muziejaus fototek4 fiksuojamais
vykstandiqmuziejuje ir jo aplintoje irykiq,
renginiqskaitmeniniais
vaizdais;
*tikslingal
literarirqmuziejaus
kauptireikalingq
bibliotekai;
*intens).vintimokslinius tyrimus ir sudar]-ti
publikavimui;
s4lygasmoksliniqstraipsniq
*vykd)'tileidybosprojektus;
*inrensyviau
naujosios
naudotikomunikacijai
priemones.
komunikacijos
siektijos tikslq,panaudotigalimybesir
organizacijai
Stiprybes tai bet kurisveiksnys,padedantis
saugotispavojrl. Tai yra visa tai, kq organizacijadaro geriau uZ konkurentus.Tiriamuoju atveju
Kaunomjono muziejustu daugiauprivalymq,stipriqiqpusiq:gerastmtegindpadetis- Lietuvos

geografiniscentras,muziejusitrauktasiPanemuniqmarsrutus,Zinomasrespublikosir uZsienio
tu stams,iSaugusmuziejausdarbuotojqskaidiui ir, esantvieningam vadovavimui,galima derinti
visq padaliniq krypting4 veiklq, iisprgsti ir toliau pletojami lark,,tojq maitinimo, kitq paslaugq
jiems teikimo iifrastruktiiros klausimai ir kiti veiksniai keliantys istaigos konturencingum4.
- svarbis,nesjie sudaroorganizacijos
stategijospagdndq.
Prana-Sumai
pastangoms
siektijostikslq. Zvelgiant
Silpnybes tai betkurisveiksnys,kuristrukdoorganizacijos
jq yra Siektiek maZiau,nei stiprybiq.Atkeiptinasd€mesysi kai
i lentelejei3vardltassilpnybes,
kurias i3 jq: neiSspqstaekspozicijqatnaujinimo,pletros ir modemizavimo problematiek
inovat''vitl technologijr+
centriniamemuziejuje tiek ir padaliniuose,per maiai iSnaudojama
galimybiq, nesuformuotasekspozicinesirangosmodelis, centrinis KRM neturi savofondq patalpq
su atitinkama dregmesir temperatErosmatavimo imnga, baldais, tuksta padaliniuosedarbuotojq
etatU,todel kai kurie dirba tik pusg darbolaiko, Tr[ksta abipuseskomunikacijostarp muziejausir
per naujosioskomunikacijos
priemones.
Sie trukumai)Tasvarbflstodel,
bendruomenes/visuomenes
kad rodo silpnasgrandis,kuriasreikia paialinti.
Galimybes- tai palankiossqlygosorganizacijosaplintoje. Kuo jautresne,lankstesneir stipresnd,
tuo daugiauji turi svarbiqgalimybiq.Bitina pripaZinti,kad ne visosgalimybes,kudos gali buti
IS SSGG lenhleje isvardytrlgalimybiq yra
laikomos svarbiomis,tuetrl bnti panaudojamos.
paminetinosSios:plesti paslaugqasofiiment4,
pletoti rySiussu aukstosiomis
mokyklomis,pagal
reikalavirnussutvark],timuziejausfondq patalpas,kuti ir plesti inovatyviomistechnologijomis
priemones.
paremtas
panaudoti
naujosios
komunikacijos
muziejaus
ekspozicijas,
komunikacijai
ya iSskirtinds
kurjos prana5umai
Kaunorajonomuziejusturetqsutelktipastangas
itas galimybes,
kompetencijos,
irji )ra aiSkiaipranaSesne
uZkitasorganizacijas.
Gresmes

tai nepalankis veiksniai organizacijosaplinkoje. Jie yra pagrindineskliitys

oryanizac4ar,svarbupaZinti pavojus,kuriemsorganizacijanem atspaxi.Tokiq nepalankiqveiksniq
nera daug, tadiau daugumajq yra priklausantys nuo iSoresveiksniq, pvz.: nepalankiisKRM
muziejui, Kauno rajono savivaldybestarybos sgendimai, del fina$iniq galimybiq ribotumo,
prarastigalimybEkelti profesingkvalifikacij4, plisti profesineskompetencijas,taukos sumaZejimas
del komplikuotosmuziejausekspozicijqkaitosir atnaujinimo,didejantiKauno miestomuziejrl
konkuencij a.

vI.

MUZIEJAUS VETKLOSSTRATECINESKRYPTYS

Muziejausstrateginistikslas 1'rasiekti gl.ventojqkulttriniq poreikiq tenkinimo Ziniq bendruomends
kulttuiniorastingumobei pilietiniougdymo
pletroskontekste,ge nantvisuomenes
ir visuomenes
sqlygas,stiprinantmuziejausstrategingvadybq,sudar)'titinkamass4lygasmuziejujekaupti, saugoli,

eksponuoti, qdneti ir skleisti dailes ir kulttuos paveldo vetybes, didinti muziejaus
konkurencingumq,
kelti muziejininkoprofesijosprestiz4,didinti muziejausreik3mQvisuomenes
gr.vemme.
PIRMOJI STRATEGINT KRYPTIS kulti istorinq savimon9fomuojandias, bendruomengir
visuomenqpazinimo procese dalyvauti skatinandiasfu kasto istorij4, dailg ir paveldq
reprezenluojanaias
siuolaikines
ekspozicijas.
Situaciiosanalize.
LR Seimo 2010-06-30nutarimeNr. XI-9'7'l ,,Del Lietuvos kultwos politikos kaitos gairiq
patvirtinimo" Siuolaikiniornuziejaus
veiklasiejamasu kult[ros, Svietimo,informacijosskleidimo
funkcijomis.Besikeidiantiir modemejantivisuomenei5 muziejauspageidaujagauti modemias
parodasir ekspozicijas,
programas
ir pazinimogalimybes.
idomiasedukacines
Remiantistradicinemuziejaussampnta,pagrindinemuziejauskomunikacineveikla laikomos
yra
medziagos
ekspozicijos
ir parodos.Kadangitik nedideledalismuziejausfonduosesukauptos
pateikiama ekspozicijose,muziejuje yra galimybes keisti, papildyti, atnaujinti nuolatines
ekspozicijas,
rengtiparodas.
1001art.h daugiau]'ra skolinama
PermetusKRM eksponuojama
daugiaunei 2600vnt, eksponatrl,
parodomskitomslstaigoms,
nuo 500 iki 2000
muziejusi5 kitrl istaigrl,muziejqir pan.pasiskolina
papildlti.
parodoms
vnt.eksponatq
muziejujesuengtiir ekspozicijoms
25 parodas.
2014metaismuziejus(centrinisir padaliniai)suorganizavo
grindZiamaautentiskaiissaugotopaveldo objektais ir
Muziejq komunikacija isskatine
mokstnemisZiniomisapie juos. KRM ekspozicijosnera statilkos,jos kelet4 kartr{per metus
papildomosnaujais eksponatais,foto fu dokumenlinemedZiaga,Muziejaus ekspozicijose
odentuojamasii tikslines auditdrijas- kompozitoriausJuozo Naujalio ekspozicijojeirengtas
Remiantisterminale
informacinisedukacinisterminalasvaikams,jaunimui ir suaugusiems.
pateikiama medZiaga, yra galimybe lykdlti edukacijas, ekspozicijoje apie Raudondvarl ir
Raudondvario dvar4, Benedikto Henriko TiSkevidiaus fotogmfijq ekspozicijose, rykdomos
- deliones(nuo2010m. pagalB. H. Tiikevidiausfotograftjqkopijas).
edukacijos
jq pritaiklti skifiingomslankltojq amziaus
Siekiamalrengtiidomesngir modernesng
ekspozicijq,
grupems, itraukiant juos I paZinimo proces4. Ekspozicijas irengti atsiZvelgiant i lank)'tojt+
jas edukacijoms.
pageidavimus
ir panaudoti
Sios krypties uZddviniai :
l. Didinti muziejaus
ekspozicijqprieinamum4ivairiomslank)'tojqgrupems.
2. Skatinti garso, vaizdo t kitq technologiniqpriemoniq platesni pamudojim4 muziejaus
pdo tetu laiklti ekspozicines
ekspozicijose,
medZiagos
kokybg,o technologlas,kaip pagalbines
priemones kaippraplediandias
prieinamumo
ir itaigumoribas.
informacijos
ir parodaspasinaudoti
uzmegztubendradarbiavimu
su Svietimo,mokslo,
3. Rengiantekspozicijas
nevy ausybindmis,
verslo,kitomisorganizacijomis
ir vietosbendruomenemis.
ANTROJI STRATEGINf KRYPTIS - aktyvinti mokymo ir mokymosi principais pagrlstq
programassu formaliojoir neformaliojougdymo
edukacingveikl4, sieti muziejausedukacines

programomis, saviSvieta,mok)'musi vis4 gryenimq ir muziejaus edukacinemisprcgramomis,
grupirlporeikius.
atlieptilvairiqvisuomenes
SituacLiosanalize.
grup6ms:vaikams,jaunimui ir pagyvenusio
programasivairiomsvisuomenes
Kuriant edukaciries
amziaus Zmonems, bfltina gebeti muziejaus edukacines progmmas pritaikl'ti skirtingoms
poZiurispanaudoti
programas
kompleksiSkas
grupems.
reikalingas
visuomenes
Rengiantedukacines
poreikius,
taikli pasaulio
psichologijosZinias,atsiZvelgtii lankfojq
liuolaikindsedukologijos,
principus.
muzeologijos
veiklosmodelius,naujosios
muziejuose
taikomusedukacin€s
ir padaliniuose),buvoorganizuoti
KRM (Raudondvaryje
2014m. ii2073l la*lojq, aplanl<iusitl
uisiemimas27 temomis,kuriuosedalyvavo1337Zmonds.
81 gdukacinis
kaip sistemingasir strukt[rizuotasmokymasir mokymasis
MuziejausedukacijaapibreZiama
panaudojant
edukologijosmoksle apibreZt4ugdymo procesostuktur4 ir
muziejausaplinkoje,
Zinias.Tai mobmo(si), ugdymo(si),
ir dia sukauptas
metodus,muziejujesaugomuseksponatus
pavidalu
yra muziejqrinkiniuosematerialiuoju
lavinimo(si)ir savi5vietos
veikla,kuriospagrindas
sukauptaZmonijoskultulos,dailes,gamtos,socialiniqir visuomeniniqrySiqistodja bei patirtis.
Muziejausedukacijosspecifikqlemia visa muziejindmokl'rnosierdvd muziejus,mokymosi
- ekspozicijos,
parodos,ekskurslos,
bei informacijosperdavimopriemonds
objektai- eksponatai
specialiosiosprogramos,seminarai,paskaitos,ivairus konkursai,renginiai,filmai, koncertai,
konferencijos
ir t.t.
programos.
Nuo 2014m. veikiantis
isto jos, dailesedukacines
Muziejujepopuliariosetnokulttuos,
skifiasLietuvosmuzikospatriarchuiJ. Naujaliui(1869-1934),
informacinisedukacinis
terminalas,
susilaukedidelio paties ivairiausioamZiauslank)'tojrlsusidomejimo,todel, kai ku q teminiq
pasiteisino.
uZsi€mimq
metu,terminalopanaudojimas
edukacinirl
visuomenesrysi, butina ugdyti potencialius
Siekiant pagyvinti muziejausir bendruomen€s,
veiklosprogramos
dalisderintisu
uZsiemimq
dalryius(muziejaus
muziejauslankltojus-edukaciniq
mokyklqmokymoir papildomougdymoprogramomis).
programas
Zmonimis,rykdant edukacines
Muziejausdarbopatirtissu \TresnioamZiaus
,,Mokausi
yra
galimybiq
s
tyje.
kad
siojeveiklos
ir mokau",atskleide,
daugiau
Sios kn)pties uZdtNiniai :
1. Organizuoti Siuolaikines,inovatyvias edukacinesprogramas,skifias mok)-tis ir moklti vis4
gyvenim4,
parengtas
tikslinemsgrupems.
skirtingoms
programassu fonnaliojo,neformaliojougdlmo ir mokymosi
2. Suderintimuziejausedukacines
vis4glvenim4programomis.
informacijosapie muziejausvykdom4edukacingveiklq,jos
3. Vykd),ti tiksling4ir sistemingQ
kanalusir
ir visuomenei.
Tuo tikslu naudotiivairiuskomunikacijos
sklaidqtikslinemsauditorijoms
priemones.
4. Didinti ugdlmo prieinamum4 ir ivairovg, uztikinti ugdymo kokybQ muziejuje, atnaujinti
aplinkq.
grupemstinkam4fizingir informacingedukacinq
mokymuiir moklmuisivisornsamZiaus
TREdIA STRATEGTNt KRYPTTS - siekti muziejaus nkiniq intensyvesniokaupimo,
visuomenei.
sklaidosir prieinamumo
apskaitos,
saugojimos4lygqgerinimo,didesn6s
efekq'vesnds
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Situaciiosanalizd.
ir parodose
ekspozicijose
sukaupta16629vnt. eksponatq,
Kaunorajonomuziejujeirjo padaliniuose
kasmetpdstatomanuo 500 iki 3000eksponaq, 2014m. KRS (su padaliniais)buvo pristatJta
visuomenei2619 vnt. eksponalq.Neparod)'ti eksponatai- didelis rezervasgalimas panaudoti
ekspozicijqpldtimuiir atnaujinimui.
lvertinus esamqsuddting4eksponatqsaugyklq padeti, funl<cijosig1'vendinimas''Ia sudetingas
muziejaussaugyklosenera irenglos saugojimospintos pagal joms taikomusreikalavimusir
saugojimq.
blogqeksponatLJ
Tai sqlygoja
standanus.
keliamqtechniniqir kokybiniq
ir ekspozicijqsalesneatitinkajoms
Muziejausir padaliniqsaugyklos
reikalavimq(neratemperafirosh drdgmis matuokliq,irangosmuziejiniqvertybiq saugojimui,
nedegamq spintq, mikolentinio popieriaus,todel negalima uztikrinti tiDkamo saugyklq
mikroklimato.
Muziejus netud restauratodrl,vertybirl restauravimuimuziejausmetq biudzetenumat)4oslesosper
maZos, kyla sunlumai ddl irandiq, gendandiq ar itin blogos kokybds muziejiniq vertybiq
restauavimo ir konservavimo.Muziejaus fondq saugotojaiS dalies lykdo nesudetingus
konservavimodarbus.
Muziejus(buv. JNMM ir AJJEK) 2010-2013m. dalyvavotarytautiniamemuziejinirlvertybitl
skaitmeninimoprojekte ,,Europeana",buvo suskaitmenintair projektui pateikti 144 vnt
suskaitmenintqvaizdrl. Sudarytossutartyssu LIMIS del tolimesnio KRM muziejinirl eksponatq
skaitmeninimo.
dalyvavo3 muziejausdarbuotojai(visi i5 KRM
tobulinimosisrityjesemina.ruose
Skaitmeninimo
Raudondvaryje,padaliniuosenera Sioje srityje kdlusir+kvalifikacij4 darbuotojq).Muziejuje
sukomplektuoti tinkami darbui Fu LIMIS sistemakompiuteriai h kita iranga. Muziejus neturi
tinkamosfotogmfavimoirangosir tam irengtosstudijos.
BendradarbiavimopagrindaisLIMIS komandaKRM dirbo fotografuojantir skenuojantpateiktus
eksponatus.Gautus duomenis apdorojgs,KRM (centrinis muziejus Raudondvaryje)galds Sias
Siosinformacijos
muziejinesvefybes patalpintiI LIMIS sistem4ir jos taps pladiaupasiekiamos
vartotoJams.
s4lygosrrykd1'tisavomuziejaus
atsirandapalantesnes
Muziejuiprisijungusprie LIMIS sistemos,
rinkiniq,papildantj4 informacijai3 kitq muziejq,tydmus.
KRM sklaidai naudo.jasukurt4 intemetinqsvetainQ(www krmuziejus.lt) h socialiniamefacebook
renginiqir parodqreklamai- afiias, skajutes;
tinkle(www.facebook.com,/Kaunorajonomuziejus),
ir kt.
reklarnai- vizitineskorteles,skrajutes
muziejaus
Sioskflpties uZdaviniai:
1. l5sprgsticentdnio muzieiausRaudondvaryjesaugyklqfizinq infrastruktur4,sudaryti tinkamas
rinkiniq saugojimui
s4lygasmuziejaus
2. Uztikinti laiku atliekam4muziejq eksponatqrestauravim4ir prevencinikonservavim4,numat,4i
ir gauti muziejausmetinio biudzetosqmatojederam4hnansavimqmuziejiniq vertybiq restauavimui
ir konservavimui.
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3. Dalyvauti LIMIS projektuose ir vykd)'ti KRM muziejiniq vedybiq skaitmeninimq
perrnetusiki 1000muziejiniqvertybiq).
(suskaitmenidnti
4. Vykd,,ti KRM rinkiniq moksliniusq.'rimusirjq rezultatqsklaidq.
KETVIRTA STRATEGINE KRYPTIS - didinti muziejaus teikiamq paslaugq ir kuriamq
kultiiros produktqpasiekiamum4,kokybg fukonturencingumqrinkoje.
analize.
Situaciios
sudarosqlygasprieinamiaup stab4i muziejuosesaugomas
Kult[ros paveldoskaitmeninimas
kultilros vertybes, suteikia visuomeneinuotoiing prieigq prie muziejausrinkiniq, leidZia
paslaugas,
tokiu
paveldopagdndutriurtinaujasir plebti esamas
mrziejq elgktronines
skaitmeninto
bndu prisideti prie visuomeneskurybiSkumodidinimo, glventojq mokymosivisq g)'venim4
leidZia ne tik
procesqir plesti turiningo laisvalaikiopraleidimogalimybes.Skaitmeninimas
apsaugotimuziejuje saugomaskultituosvetybes nuo daZnonaudojimopoveikio kenksmingumo,
bet ir igalinajas iisaugotiateitiemskartoms,sudarogalimybespanaudotivisuomeneireikmems.
Muziejus ne tik rykdo muziejiniq vertybirl skaitmeninim4, bet ir pledia naujq paslaugq
parodoseir ekspozicijose;
video projekcijqintegravimas
(skaitmeniniqatspaudqpanaudojimas
paskaitose,
virtualioseparodose,
edukacijose).
ir rySiqtechnologijos
sudarogalimybesmuziejuinaudotiskaitnenintq
Siuolaikindsinformacin€s
kulturospaveld4naujq interakt)'virlpaslaugqkurimui.
gali b[ti apibreziamos
paslaugos
kaip bet kuri veiklaar
lank)'tojams
PladiuojupoZinriumuziejaus
grupes:
Kr,?dirl konteksteskiriamosdvi paslaugr{
nauda,kuriqnuziejusgali pasitilti visuomenei.
mokyn4 ir mokym4sivis4gyvenim4)
formaliojoir neformaliojougdymo(lskaitantir suaugusiqiq
ir
kaip bendruomenei
paslaugos
realizuotimuziejaus
misij4.JosapibreZiamos,
ir kitos,lgalinandios
inovacijq
ir
finansinio
visuomeneiskirtos muziejauskflttuines veiklos,kuriandiossocialinio,
priskirtinosmuziejausparodos,ekskusijos,kultiiros
paslaugoms
kapitalovertes.Pastarosioms
komerciniopobiidZiopaslaugos(prekyba,
renginiai,paslaugosmokslininkams,
kolekcininkams,
Siame etapedar menkai ispletotosmuziejauslank)4ojq
maitinimas,renginiq organizavimas).
parduotuves,
Siq
paslaugos
(suvenyrq
knygynai,ir kt.).Jq pletraitrukdonepakankamas
aptarnavimo
paslaugq,kaip savitospaveldokomunikacijosformos, suvokimas,menkosinvesticijosiSiq
dvaras"ir
paslaugrlinfrastruktlr4.TadiauSiaisferaidaugiaudemesioskiria VSI ,.Raudondvario
Kauno rajono savivaldybe,ig).vendinantRaudondvariodvaro pritaikymo turizmo fu visuomenes
reikmdmsprojektus.
Siandienmuziejauskonkuentaisyra ne tik kitos kulturos istaigos,bet ir prekyboscentrai,
populiariojikultiira ir visuomenes
informavimopriemones.Siekiantpritrauktilankfojus, reikia
paslaugqivairovg,kuri i5 daliesslenkalink pramoginiopobudZioistaigos.Lank)'tojq
kurti didesnQ
poreikiqkaita, tq poreikiq susiskaldymas
i daugybgsegmentq,reikalaujadaugiaulvairiq sridiq
pasikeitus,
gali buti nereikalingi.
poreikiams
ir visuomends
specialistq,
kuriebendruomends
neigalieji
Muziejujesusidargsunkumaineigaliqjqporeikiamstenlinti. Pirmojoauk3toekspozicijas
i5
gali pasiektiper tarnybinlidjimq,kur yra ivaza,tadiaupo antrojoaukito parodasir pasidairy4i
garso-vaizdo
gidq
ir uZra3q
nera.Muziejujendra
muziejausbokito ekspoziciniqerdviq,galimybir+
Brailiomstu.
Sioskryptiesuzdaviniai:

1. Muziejuje sukurti inovat'.vius, skaitneninio kulttuos paveldo, skirto bendruomenesir
produktus.
visuomenes
reikmems,elektroniniqpaslaugrl
2. Didinant lank)'tojrl aptamavimopaslaugq(parduotuvd,knygynasir kt.) pasiiilq ir prieinamumq,
kitomisistaigomisir organizacijomis.
bendradarbiauti
su Kaunorajonosavivaldybe,
3. Ge nti lank]'tojq aptamavimopaslaugas,modernizuotimuziejausfizinE ir informacingstmkturq.
skatinti ir planingai igyvendinti muziejausdarbuotojq
PENKTA STRATEGINE KRYPTIS
gebejimqugdym4bei kvalifikacijostobulinimq.
Situaciios
analize:
Zinioje(JNNM ir AJJEK)muziejai,2014m.
Nuo 2002 m. veikg du Kaunorajonosavivaldybds
isaugoir issiplete.2005m. prijungtasTradiciniqamatqcentras(iki 2014m. JNMM filialas)Bililnq
buvo apjungtiJNMM
kaime,2013m. pabaigoje,fvykdZiusKaunorajonomuziejqreorganizacij4,
jo
Babbl
kaStotlros
muziejusA. ir J'
pavadinim4
amatq
cent6s,
pakeidiant
i KRM, Tradiciniq
Juskr]etnindskultuos muziejus.Nuo 2015 m. pde KRM prijungtasdar vienaspadalinysgamtininto akademikoTado IvanauskoObelym€ssodyba.ISaugomuziejauspatalpq plotai - nuo
plotai nuo 1,5 haiki3,5 ha.Itin maZas
260kv. m. (2002m.) iki 937 kv.m ir laukoekspozicijos
(2002
m.) iki 73 kv m. Muziejausdarbuotojq
muziejaussaugyklqpatalprlplotas nuo 19 kv. m
skaidiusisaugonuo2 darbuotojq(2002m.) iki 14,5darbuotojq(2015m.).
Autentiskqeksponatrlissaugojimasmuziejujeir Zmogiskasiskapitalas(muziejausdarbuotojr.l
yra svarbiausimuziejauskuriamosp detinesv€rtespagrindaiNuolatkintanti ir
kompetencijos)
muziejqitakojantiaplintakeidiair muziejiniodarbopobiidibei uiduotis,kuriomsatlikti muziejaus
darbuotojamsreikia vis naujq ignd'iq ir Ziniq. Muziejuje dirbandiq specialisttl kompetencijq
planavimas,turimrl kompetencijq tobulinimas, naujq gebejimq ugdymas yra svarbts veiksniai
muziejausveiklos kokybei uZtil5rinti.Muziejujedirbantysmuziejininlai, specialistaituri tureti
naujqprofesiniqZiniqir igidziq, nuolatjuosatnaujintiiI tobulinti.
SioskrvptiesuZdaviniai:
1. Tikstingai ir sistemingaiugdyti muziejq darbuotojqbendrqsias,vadybines,profesinesbei
kvalifikacijostobulinimui
darbuotojr{
kompetencijas,
sudarltis4lygasmuziejaus
socialines
- jq Ziniasir igndZius
specialistus
mokyklomis,rengiandiomis
2. Palaiklti rySi su aukstosiomis
panaudoti
muziejuikeliamquZdaviniqiglvendinimui.

VII.

MUZIEJAUS STRATEGIMO PLANO IGWENDINIMAS IR STEBESENA

Kauno rajono muziejausstrategineskyptis igyvendina ir Strategini plan4 vykdo Kauno rajono
iS Kaunorajono
muziejussu visais savopadaliniais. Strategijosiglvendinimasfinansuojamas
biudzeto,projektinirlir kitrl teisetaigautqleSr.l.
savivaldybes
Kaunorajono muziejausshategini planqtvirtina I(RM direktodus,pritarusKRM Tarybai,kuri yra
2016-2020m. lgyvendinimostebesenq
patadamasis
organas.Kaunorajonomuziejausstrategijos
vykdo ir rezultatusvertina Kauno rajono muziejausTaryba. Muziejaus taryba teikia pasiiilymus,
visomsmuziejujerykdomomsveikloms.
rekomendacijas

