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I. BENDROJI DALIS

Kauno rajono muziejaus strateginis veiklos ir pletros platas 2016 2020 metams parengtas,
remiantis Lietuvos Respublikos kultftos ministro 2015-04-16 lsakymu Nr. lV-247 ,,Del muziejq
pletros strateginiq krypdill 2015-2020 metams patvirtinimo", Kauno rajono savivaldybes tarybos
2013-06-27 sprendimu Nr.TS-256 ,,Del Kauno rajono savivaldybes 201,3-2020 m. strateginio
pletros plano patviftinimo", taip pat atsizvelgta iLietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m.
rugsejo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. kovo 30 d. nutarimo
Nr. 1160 redakcija) patvirtint4 Nacionaling damaus vystymosi stategijq (iki 2020 m.), kudoje
numatyta damaus vystymosi vizija ir misija, vystymosi tikslai, uZdaviniai, jq igyvendinimo
priemones ir rodikiiai, LR Seimo 2010-06-30 nutarimo Nr. XI-977 ,,Del Lietuvos kult[ros politikos
kaitos gairiq patvirtinimo" nuostatas, ICOM profesines etikos kodeksu, priimtu 1986 m. lapkidio 4
d. XV Generalineje Asambldjoje Buenos Airese (Argentina), perzinretq ir patais)44 2004 m. spalio
8 d. XXI Generalineje Asamblejoje Seule (Koreja).

Kauno rajono muziejaus krypdiq tikslai ir uZdaviniai atitinka uZdavinius, iskeltus Lietuvos paZangos
strategijoje ,,Lietuva 2030", patvirtintoje LR Seimo 2012-05-15 nutarimu Nr. IX-2015 ,,Del
valstybes paZangos strategijos ,,Lietuvos pa:angos strategija ,,Lietuva 2030" patvirtinimo, 2014-
2020 m. Nacionalines paZangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012-
1 l-28 nutadmu Nr. 1482 ,,Del201+2020 metq Nacionalines pazangos programos patvirtinimo",
Kultuos objektq aktualizavimo 2014-2020 metq programoje, patvirtintoje LR kultuos ministo
2014-10-06 isakymu Nr. IV-711 ,,Del kulturos objektll aktualizavimo prognmos patvirtinimo",
2013-06-27 Kauno rajono savivaldybes sprendime Nr.TS-256,,Del Kauno mjono savivaldybes
2015-2020 m. stateginio plehos plano patvirtinimo".

T. KAUNO RAJONO MUZIEJAUS PRISTATIMAS

2013 m. spalio 24 d. Kauno rajono savivaldybds taryba sprendimu TS-405 ,,Del Juozo Naujalio
memorialinio muziejaus pavadinimo pakeitimo, jo filialo veiklos nutraukimo ir Kauno rajono
muziejaus nuostatq patvirtinimo" sujungus Juozo Naujalio memorialini, Antano ir Jono JuSkr+
etnines kulhlros, Babtq kastotros muziejq ir Juozo Naujalio memorialinio muziejaus filial4
Bilinnq kaime, ikurta Bl ,,Kauno rajono muziejus", iregistruotas 2013 m. gruodZio 31 d. Juridiniq
asmenq registre.
Kauno rajono savivaldybes taryba, isteigus nauj4 muziejaus strukt[rini padalini - gamtininko
profesoriaus Tado Ivanausko sodybA-muziejrl Obelyndje, Akademijos sen., Kauno r.,2015-06-18
sprendimu Nr. TS-195 patvirtino Kauno rajono muziejaus nuostatq naujq redakcij4.
Muziejus yra savivaldybOs biudzetine istaiga, kurios savininkas Kauno rajono savivaldybe.
Savininlo teises ir pareigas lgyvendina Kauno rajono savivaldybes taryba.
Muziejaus rtsis - istodjos, etnografijos, archeologijos, meno, tecbnikos, kastotyros, memorialinio
ir gamtos profilio nuziejus.
Muziejaus tikslai - kaupti, saugoti, titi, konsemoti ir eksponuoti Kauno krasto kultituos istorij4 ir
gant4 atspindindius muziejiniq vertybiq rinkinius, pataukliai ir Siuolaikiskai perteikti
bendruomenei ir visuomenei regiono kultiiros dvasines ir materialines vertybes, rengti liaudies,
modernaus, Siuolaikinio i Siandieninio meno parodas, palaikyti ir rTst)'ti rysius su Kauno rajono
bendruomene.
Muziejus, igyvendindamas savo tikslus, atlieka Sias tunkcijas:



- isigyja, tiria ir sistemina muziejing ir istoring vertg turindius eksponatus, formuoja muziejaus
rinl<inius:
- teises attq nustat'.ta tvarka uztikina muziejiniq ir gamtos vertybiq apskait4, tinkanas saugojimo
sQlygas;
- konsemroja ir 'rengia restau.uotinq muziejiniq ir atL:uriamq gamtos vertybiq s4rasus, organizuoja
jq restauravim4 ir atkfrim4, laikantis teises aktq nustat]tos tvarkos, klasifrL-uoja muziejiniq vertybiq
rinkinius:
- sudaro sqlygas Muziejuje saugomq muziejiniq vertybiq vie3am naudojimui: rengia nuolatines,
laikinas ir kilnojamas ekspozicijas, parodas, publikuoja mokslinirl tyrimq rezultatus, muziejinir.+ ir
gamtos vefiybiq katalogus, rengia muziejq atskleidZiandius ir populiarinanEius leidinius;
- dalyvauja bendrose regionq, valstybinese ir ES muziejq programose;
- bendradarbiauja su ugdymo, Svietimo ir mokslo istaigomis, rengia muziejines mokiniq lavinimo
prograrnas:
- organizuoja su nuziejar:s veikla susijusius kultiiros renginius;
- bendradarbiauja su Salies, kiq valstybiq muziejais, archyvais, bibliotekomis bei kitomis
israigomis. imonemis. organizacijomis. f i ziniais asmenimis:
- teikia metq veiklos ataskaitas bei darbo planus Muziejaus savininto teises ir pareigas

igyvendinandiai institucijai ir Lietuvos kulhlros ministe jai;
- teikia metoding pagalb4 privatiems, visuomeniniams muziejams, fiziniams asmemms;
- organizuoja mokslinius tyrimus, ekspedicijas Kauno rajone, renl<a ir sistemina tformacij4 apie
etninF Kauno krasto kultur+ gamtos paminklus, kitus, turindius i31iekam4j4 vertg, saugotinus
objekr us:
- viesina ir skleidzia mokslinio tiriamojo darbo rezultatus, atlieka kitas teisds aktuose nustat)'tas
funkcijas.
naujas muziejus kuria glaudZius ryiius su praeitimi ir dabartimi, kaupia, ti a ir rodo Kauno kraSto
kulturos istorij4 atspindindius muziejiniq vertybiq rinldnius.
Pagrindind muziejaus veikla vyksta tokiomis kyptimis:
- Raudondtario dvaro rimuose pilyje isikfrusiame centriniame Kauno rajono muziejuje, pristato-
ma Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio (1869-1934) g)./enimas, kiiryba ir visuomenind
veikla, grafo Benedikto Henriko TiSkeviiiaus (Benedykt Heuyk Tyszkiewicz) kelioniq
fotograhjos, archeologiniai radiniai, Siuolaikinis ir Siandieninis menas.
- Antano ir Jono J iku etnines kultrros thuziejuje Vilkijoje A. ir J. Juskq gyvenimas ir veikla,
Vilkijos kalto, panemuniq gyventojq buitis, etnine kultula.
- Babt| kraitotyros muziejuje - a\tei]'llki eksponatai, atspindintys Babtq krasto valstiediq k dvarq
buiti, kultur4, kovas del Lietuvos Nepriklausomybes.
- Tradiciniu amatq centre, Biliinl! kaime, - XIX a. pab. XX a. vid. Zemes ikio technikos
irengimai, maiinos, namq buities technika, senoviniai buities reikmenys.
- G.Jmtininko Tado lvanausko Obeb,nes sodyboje-muziejuje profesoriaus Tado Ivanausko
glruenimas, veilda ir darbai, sodybos parko unikali dendrologind kolekcija.
KRM veikla organizuojama vadovaujantis Muziejaus strateginiu veiklos plaru ir Muziejaus metiniu
veiklos planu, parengtais vadovaujantis Stateginio planavimo metodika, patvirtinta LR
Vyriausybds 2002-06-06 nutadmu Nr. 827 ,,Del strateginio planavimo metodikos patvirtinimo".
Muziejui vadovauja direktorius, ku4 skiria konkurso budu LR teises aktq nustat)'ta tvarka ir i3 jU
atleidZia savininko teises ir pareigas iglvendinanti institucija.
Muziejus informacij4 apie veikl4 viesai skelbia muziejaus intemeto svetaineje www.kmuzieius.lt
atitiDkandioje teises aktq nustatytus reikalavimus ir socialiniame tinkle facebooke https://lt-
lt.facebook.com,/Kaunoraj onomuziej us/.

III. MUZIEJAUS MISIJA IR VIZIJA



MISIJA - kaupti, saugoti, restawuoti, t)'dneti kultuos, istorijos, gamtos ir technikos paveldo
vertybes, suprartamai, patraukliai, pasitelkiant Siuolaikines komunikacijos h israiskos priemones,
pristab4i visuomenei, formuoti bendruomenes potitui i istorinq, kulturinQ, socialing patift!, laikantis
bendradarbiavimo, socialines atsakomybes, darnos ir atvirumo principq.

VIZUA - modemi, knrybiska, g1va, artima, atviru kulhrros, istorijos, dailes, gamtos ir tecbnikos
paveldo puoselejimo ir paZinimo erdve - dialogo platforma, suteikianti bendruomenei ir visuomenei
galimybg paZinti praeiti k dabalti, kuti kurybing4 ir socialiai atsaldng4 visuomeng.

IV. KAUNO RAJO\O MUZIEJAUS VERTYBES

ATSAI<OMYBE - uZ nacionalini tapatum4 ir isto ng atminti, saugom4 kulturos, istorijos, dailes,
gamtos ir technikos paveldq, uZ istorines, kultu nes, socialines Zinijos pagristum4 ir objektlmrm4,
perteikiam4 muziejines komunikacijos priemonemis, uZ kokybiSkas, ilgalaikes, i5liekam4i4 vertg
tu ndias veiklas, skatinandias pozityvius pokydius visuomendje, formuojandias pasaulio, mus
supandios aplinkos ir Zmoniq suvokim4 bei skatinandias m4stlti.

AT\aIRUMAS - gebejimas isgirsti, suprasti ir atliepti savo veikloje bendruomenes ir visuomenes
pokydius, llkesdius ir poreikius, atvirumas inovatyviems darbo metodams, Siuolaikindms
technologijoms ir rai5kos b[dams, siekis sudary4i vienodas galimybes visiems visuomenes
atstova$s dalyvauti muziejaus veikloje.

KOMPETENCIJA darbuotojams - motyvacija, kiirybiikumas, imlumas naujovems ir
iniciatlnumas, intelektas svarbiausi muziejaus veiklos sekmes veiksniai.

KORYBISKUMAS - komunikacijos priemoniq jvairove I lankstumas, aktyvaus paiinimo biidq
naudojimas, interpretacija ir adaptacija, s4sajq su nudiena paieika, asmeninio poZiirio per istodng,
kultiirinQ, socialing patirti fomavimas, originaliq ir novatoriSkq idbjq konponavimas, didinant
muziejaus kaip socio-kultudnes institucijos vaidmeni, itvirtinant ,,atviro muziejaus",

,,dall.vaujandio rnuziejaus" idejas.

PAGARBA - abipuse pagarba ir profesionalumu grindZiamas muziejaus darbuotojrl, specialistq,
lankltojq ir suinteresuotqiq gupirl, tarpusavio supratimas ir bendravimas, kuriant palanktl
muziejaus ivaizdl bendruomeneje ir visuomeneje, siekiant, kad kiekvienas muziejq aplankgs
Zmogus jame patifiq atadimo ir paZinimo dZiaugsm4, jaustqsi svarbus ir laukiamas.

SOCIALINE ATSAKOMYBIi - novatoriskas muziejaus valdymas, pletojant siuolaikisk4 poziu4

i atsaking4 veikl4 (Zmogaus teisg ir moraling priedermg), aplinkosaugos klausimq sprendimq
socialinio atsakingumo ir garantijq uztikinim4, siekiant pletoti geroves valstybg, brandiiq pilieting
visuomene.

V. KAUNO RAJONO MUZIEJAUS SSGG ANALIZE

STIPRYBES SILPNYBES

*gera geografind, strategine padetis - Lietuvos
- p ^d . r+ i - i c  ^F . f r r c .

*isiklrgs ku]ttuos paveldo objekte
Raudondvario dvaro sodybos rumuose-pilyje,

*muziejuje yra mazai autentiskrl su
ekspozicijomis susijusiq eksponatq;

*neiSsprgsta ekspozicijq atnaujinimo, pletuos ir
modemizavimo problema tiek centriniame



L-uri yra turistq ir poilsiautojq taukos objektas;

*muziejus itrauktas i Panemuniq turistinius
marsrulus. zinomas respublikos i-r uzsienio
turistams;

*graZus kraStovaizdis ir galimybes pailseti su
Seimomis gamtoje traukia lankr4ojus;

*iSsprQsti ir toliau pletojami lankltojr.l
maitinimo, kitq paslaugq jiems teikimo
infi astn:kturos klausimai;

*muziejus vis aktyviau bendradarbiauja su
uzsienio panneriais. isi jungia i regioninius.
nacionalinius ir tarytautinius ES fondq
hnansuoj amus projektus;

+KRM )ra Lieruros savivaldybiq muzieju-
Lietuvos muziejrl asociacijos ir ICOM narys;

*i5siplete KRM ekspozicijq plotai apjungus 5
Kauno rajone esandius muziejus i vien4:

*i5augus muziejaus darbuotojq skaidiui ir, esant
vieningam vadovavimui, galima derinti visrl
padaliniq krypting4 veikl4;

*atsiranda vis naujq veiklos krypdiq, galindiq
prirraukri ir srldominti potencialius muziejaus
ekspozicijq, edukacijq ir renginiq dalyvius;

xlasmet dideja besidomineiq muziejumi ir jo
veiklomis lank''tojrl skaidius;

*gido paslaugas muziejus gali suteikti 5
kalbomis (lietuviq, anglq, rusq, vokiediq,le <q);

*muziejuje paskini darbuotojai atsakingi uz
moksliniq straipsniq rengimA numat)'tos tyrimq
ir anatzes reikalaujandios straipsniq temos;

*yra galimybes rengti virtualius tulus, paZintines
ekskursij as virtualioje erdvdje;

*naudojama lauko ir vidaus reklama, TV,
radijas, spauda;

*bendradarbiaujama su Kauno rajono
savivaldybe, Kauno mjono Turizmo, verslo
informacijos centru, V5],,Raudondvario dvaras;

*darbo vietos aprupintos moderniausia technika,

muziejuje tiek ir padaliniuose;

*per maj,ai isnaudojama inovatyvirl
technologijq galimybiq, nesufomuotas
ekspozicines ira:rgos modelis;

*nera naujq informaciniq leidiniq apie KRM;

*centriniame muziejuje dauguma eksponatq yra
pavieniai ir tik keletas rinkiniq;

*centrinis KRM netu savo fondrl patalpq su
atitinl€ma drcgn'les ir temperat[ros matavimo

iranga, baldais ir pan.;

*Babtq kastotyros muziejus isiknrQs Babtq
seniinijos pastate, todtl Seitadieni r sekmadien!
nedirba;

*Zemi darbuotojq atlyginimai

*nelanksti papildomo darbo apmokejimo ir
darbuotojq skatinimo sistema.

*rudens-iiemos-pavasario laikotatpiu, d€l blogo
kelio, sumaZeja Tradicinirl amatq cantro
lankomumas Bilinnq kaime ir Tado Ivanausko
Obelyn€s sodyboje;

'*ne risuose padaliniuose yra nukeipiamiqii.
reklarniniai slTdai;

*po muziejaus pavadinimo pakeitimo,
lanklrojams neaiski padaliniq pavaldumo
sistema;

*truksta padaliniuose darbuotojq etatq, todel kai
kude dirba tik pusg darbo laiko.

*lanhyojams sunku orienruotis del muziejaLrs
padaliniq, dirbandiq ne piln4 darbo dienq, darbo
laiko;

*MaZina patrauklum4 naujas, lanky4ojams
neaiSkus ir sr.rnkiai suprantamas. muziejaus
pavadinimas;

*Internetine svetaine, Facebook paskyra atlieka
vienpusj informacijos skleidejo r aidmenj:

*Tr[ksta abipuses komunikacijos larp muTiejaus
ir bendruomenes/visuomenes per naujosios
komunikacijos priemones.



sudaq,tos palanldos s4lygos darbui ir
renginiams.

*PalanJ<us dall kiniai rySiai su uisienio
ambasadomis Lietuvoje, sudaro galimybes
rengti tarptautines parodas ir kitus kultuos
renginius.

*Kasmet Zenkliai augantis lank)'tojq skaidius.

GALIMYBES GRESMES

*Plesti paslaugq asortiment4;

*pldtoti rySius su aukStosiomis mokyklomis;

*pagal reikalavimus sutvarkyi muziejaus fondq
pararpas;

*kurti ir plesti inovatlriomis technologijomis
paremtas muziejaus ekspozicijas;

*organizuoti visuomenines talkas Obelynes
dendrologiniame parke;

*planingai pletoti tarpregionini ir tarptautini
bendradarbiavim4;

*vlstl i i  ir intensy.r inti muziejaus qSius su
masines informacijos priemonemis;

*v) kd)ti muziejiniu verrybiq slait ineninimq:

*suskaitrnenintus muziejiniq vertybiq objektus
teikti LIMIS EUROPEANA sistemoms;

*plesti muziejaus fototek4 fiksuojamais
vykstandiq muziejuje ir jo aplintoje irykiq,
renginiq skaitmeniniais vaizdais;

*tikslingal kaupti reikalingq l iterarirq muziejaus
bibliotekai;

*intens).vinti mokslinius tyrimus ir sudar]-ti
s4lygas moksliniq straipsniq publikavimui;

*vykd)'ti leidybos projektus;

*inrensyviau naudoti komunikacijai naujosios
komunikacijos priemones.

*Nauji, nepalankiis KRM muziejui, Kauno
rajono savivaldybes tarybos sprendimai del
muziejaus veiklos;

*traukos sumazejimas del komplikuotos
muziejaus ekspozicijq kaitos ir atnaujinimo;

*del finansiniq galimybitl dbotumo, pmrasti
galimybq kelti profesing kvalifikacl4, plesti
profesines kompetencijas;

-didejanti Kauno miesto muziejq kon-k urencija.

Stiprybes tai bet kuris veiksnys, padedantis organizacijai siekti jos tikslq, panaudoti galimybes ir

saugotis pavojrl. Tai yra visa tai, kq organizacija daro geriau uZ konkurentus. Tiriamuoju atveju

Kauno mjono muziejus tu daugiau privalymq, stipriqiq pusiq: gera stmtegind padetis - Lietuvos



geografinis centras, muziejus itrauktas iPanemuniq marsrutus, Zinomas respublikos ir uZsienio

tu stams, iSaugus muziejaus darbuotojq skaidiui ir, esant vieningam 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.

Prana-Sumai - svarbis, nesjie sudaro organizacijos stategijos pagdndq.

Silpnybes tai bet kuris veiksnys, kuris trukdo organizacijos pastangoms siektijos tikslq . Zvelgiant

i lenteleje i3vardltas silpnybes, jq yra Siek tiek maZiau, nei stiprybiq. Atkeiptinas d€mesys i kai

kurias i3 jq: neiSspqsta ekspozicijq atnaujinimo, pletros ir modemizavimo problema tiek

centriniame muziejuje tiek ir padaliniuose, per maiai iSnaudojama inovat''vitl technologijr+

galimybiq, nesuformuotas ekspozicines irangos modelis, centrinis KRM neturi savo fondq patalpq

su atitinkama dregmes ir temperatEros matavimo imnga, baldais, tuksta padaliniuose darbuotojq

etatU, todel kai kurie dirba tik pusg darbo laiko, Tr[ksta abipuses komunikacijos tarp muziejaus ir

bendruomenes/visuomenes per naujosios komunikacijos priemones. Sie trukumai )Ta svarbfls todel,

kad rodo silpnas grandis, kurias reikia paialinti.

Galimybes - tai palankios sqlygos organizacijos aplintoje. Kuo jautresne, lankstesne ir stipresnd,

tuo daugiau ji turi svarbiq galimybiq. Bitina pripaZinti, kad ne visos galimybes, kudos gali buti

laikomos svarbiomis, tuetrl bnti panaudojamos. IS SSGG lenhleje isvardytrl galimybiq yra

paminetinos Sios: plesti paslaugq asofiiment4, pletoti rySius su aukstosiomis mokyklomis, pagal

reikalavirnus sutvark],ti muziejaus fondq patalpas, kuti ir plesti inovatyviomis technologijomis

paremtas muziejaus ekspozicijas, panaudoti komunikacijai naujosios komunikacijos priemones.

Kauno rajono muziejus turetq sutelkti pastangas itas galimybes, kurjos prana5umai ya iSskirtinds

kompetencijos, irji )ra aiSkiai pranaSesne uZ kitas organizacijas.

Gresmes tai nepalankis veiksniai organizacijos aplinkoje. Jie yra pagrindines kliitys

oryanizac4ar, svarbu paZinti pavojus, kuriems organizacija nem atspaxi. Tokiq nepalankiq veiksniq

nera daug, tadiau dauguma jq yra priklausantys nuo iSores veiksniq, pvz.: nepalankiis KRM

muziejui, Kauno rajono savivaldybes tarybos sgendimai, del fina$iniq galimybiq ribotumo,

prarasti galimybE kelti profesing kvalifikacij4, plisti profesines kompetencijas, taukos sumaZejimas

del komplikuotos muziejaus ekspozicijq kaitos ir atnaujinimo, didejanti Kauno miesto muziejrl

konkuencij a.

vI. MUZIEJAUS VETKLOS STRATECINES KRYPTYS

Muziejaus strateginis tikslas 1'ra siekti gl.ventojq kulttriniq poreikiq tenkinimo Ziniq bendruomends
ir visuomenes pletros kontekste, ge nant visuomenes kulttuinio rastingumo bei pilietinio ugdymo
sqlygas, stiprinant muziejaus strateging vadybq, sudar)'ti tinkamas s4lygas muziejuje kaupti, saugoli,



eksponuoti, qdneti ir skleisti dailes ir kulttuos paveldo vetybes, didinti muziejaus
konkurencingumq, kelti muziejininko profesijos prestiz4, didinti muziejaus reik3mQ visuomenes
gr.vemme.

PIRMOJI STRATEGINT KRYPTIS kulti istorinq savimon9 fomuojandias, bendruomeng ir
visuomenq pazinimo procese dalyvauti skatinandias fu kasto istorij4, dailg ir paveldq
reprezenluojanaias siuolaikines ekspozicijas.

Situaciios analize.

LR Seimo 2010-06-30 nutarime Nr. XI-9'7'l ,,Del Lietuvos kultwos politikos kaitos gairiq
patvirtinimo" Siuolaikinio rnuziejaus veikla siejama su kult[ros, Svietimo, informacijos skleidimo
funkcijomis. Besikeidianti ir modemejanti visuomene i5 muziejaus pageidauja gauti modemias
parodas ir ekspozicijas, idomias edukacines programas ir pazinimo galimybes.

Remiantis tradicine muziejaus sampnta, pagrindine muziejaus komunikacine veikla laikomos
ekspozicijos ir parodos. Kadangi tik nedidele dalis muziejaus fonduose sukauptos medziagos yra
pateikiama ekspozicijose, muziejuje yra galimybes keisti, papildyti, atnaujinti nuolatines
ekspozicijas, rengti parodas.

Per metus KRM eksponuojama daugiau nei 2600 vnt, eksponatrl, 100 1art. h daugiau ]'ra skolinama
parodoms kitoms lstaigoms, muziejus i5 kitrl istaigrl, muziejq ir pan. pasiskolina nuo 500 iki 2000
vnt. eksponatq parodoms muziejuje suengti ir ekspozicijoms papildlti.

2014 metais muziejus (centrinis ir padaliniai) suorganizavo 25 parodas.

Muziejq komunikacija isskatine grindZiama autentiskai issaugoto paveldo objektais ir
mokstnemis Ziniomis apie juos. KRM ekspozicijos nera statilkos, jos kelet4 kartr{ per metus
papildomos naujais eksponatais, foto fu dokumenline medZiaga, Muziejaus ekspozicijose
odentuojamasi i tikslines auditdrijas - kompozitoriaus Juozo Naujalio ekspozicijoje irengtas
informacinis edukacinis terminalas vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Remiantis terminale
pateikiama medZiaga, yra galimybe lykdlti edukacijas, ekspozicijoje apie Raudondvarl ir
Raudondvario dvar4, Benedikto Henriko TiSkevidiaus fotogmfijq ekspozicijose, rykdomos
edukacijos - deliones (nuo 2010 m. pagal B. H. Tiikevidiaus fotograftjq kopijas).

Siekiama lrengti idomesng ir modernesng ekspozicijq, jq pritaiklti skifiingoms lankltojq amziaus
grupems, itraukiant juos I paZinimo proces4. Ekspozicijas irengti atsiZvelgiant i lank)'tojt+
pageidavimus ir panaudoti jas edukacijoms.

S i o s krypt ie s uZddvini ai :

l. Didinti muziejaus ekspozicijq prieinamum4 ivairioms lank)'tojq grupems.

2. Skatinti garso, vaizdo t kitq technologiniq priemoniq platesni pamudojim4 muziejaus
ekspozicijose, pdo tetu laiklti ekspozicines medZiagos kokybg, o technologlas, kaip pagalbines
priemones - kaip praplediandias informacijos prieinamumo ir itaigumo ribas.

3. Rengiant ekspozicijas ir parodas pasinaudoti uzmegztu bendradarbiavimu su Svietimo, mokslo,
nevy ausybindmis, verslo, kitomis organizacijomis ir vietos bendruomenemis.

ANTROJI STRATEGINf KRYPTIS - aktyvinti mokymo ir mokymosi principais pagrlstq
edukacing veikl4, sieti muziejaus edukacines programas su formaliojo ir neformaliojo ugdymo



programomis, saviSvieta, mok)'musi vis4 gryenimq ir muziejaus edukacinemis prcgramomis,
atl iepti lvairiq visuomenes grupirl poreikius.

SituacLios analize.

Kuriant edukaciries programas ivairioms visuomenes grup6ms: vaikams, jaunimui ir pagyvenusio
amziaus Zmonems, bfltina gebeti muziejaus edukacines progmmas pritaikl'ti skirtingoms
visuomenes grupems. Rengiant edukacines programas reikalingas kompleksiSkas poZiuris panaudoti
liuolaikinds edukologijos, psichologijos Zinias, atsiZvelgti i lankfojq poreikius, taikli pasaulio
muziejuose taikomus edukacin€s veiklos modelius, naujosios muzeologijos principus.

2014 m. ii2073l la*lojq, aplanl<iusitl KRM (Raudondvaryje ir padaliniuose), buvo organizuoti
81 gdukacinis uisiemimas 27 temomis, kuriuose dalyvavo 1337 Zmonds.

Muziejaus edukacija apibreZiama kaip sistemingas ir strukt[rizuotas mokymas ir mokymasis
muziejaus aplinkoje, panaudojant edukologijos moksle apibreZt4 ugdymo proceso stuktur4 ir
metodus, muziejuje saugomus eksponatus ir dia sukauptas Zinias. Tai mobmo(si), ugdymo(si),
lavinimo(si) ir savi5vietos veikla, kurios pagrindas yra muziejq rinkiniuose materialiuoju pavidalu
sukaupta Zmonijos kultulos, dailes, gamtos, socialiniq ir visuomeniniq rySiq istodja bei patirtis.
Muziejaus edukacijos specifikq lemia visa muziejind mokl'rnosi erdvd muziejus, mokymosi
objektai - eksponatai bei informacijos perdavimo priemonds - ekspozicijos, parodos, ekskurslos,
specialiosios programos, seminarai, paskaitos, ivairus konkursai, renginiai, filmai, koncertai,
konferencijos ir t.t.

Muziejuje populiarios etnokulttuos, isto jos, dailes edukacines programos. Nuo 2014 m. veikiantis
informacinis edukacinis terminalas, skifias Lietuvos muzikos patriarchui J. Naujaliui (1869-1934),
susilauke didelio paties ivairiausio amZiaus lank)'tojrl susidomejimo, todel, kai ku q teminiq
edukacinirl uZsi€mimq metu, terminalo panaudojimas pasiteisino.

Siekiant pagyvinti muziejaus ir bendruomen€s, visuomenes rysi, butina ugdyti potencialius
muziejaus lankltojus-edukaciniq uZsiemimq dalryius (muziejaus veiklos programos dalis derinti su
mokyklq mokymo ir papildomo ugdymo programomis).

Muziejaus darbo patirtis su \Tresnio amZiaus Zmonimis, rykdant edukacines programas ,,Mokausi
ir mokau", atskleide, kad yra daugiau galimybiq sioje veiklos s tyje.

Sio s kn)pt ies uZdtN iniai :

1. Organizuoti Siuolaikines, inovatyvias edukacines programas, skifias mok)-tis ir moklti vis4
gyvenim4, parengtas skirtingoms tikslinems grupems.

2. Suderinti muziejaus edukacines programas su fonnaliojo, neformaliojo ugdlmo ir mokymosi
vis4 glvenim4 programomis.

3. Vykd),ti tiksling4 ir sistemingQ informacijos apie muziejaus vykdom4 edukacing veiklq, jos

sklaidq tikslinems auditorijoms ir visuomenei. Tuo tikslu naudoti ivairius komunikacijos kanalus ir
priemones.

4. Didinti ugdlmo prieinamum4 ir ivairovg, uztikinti ugdymo kokybQ muziejuje, atnaujinti
mokymui ir moklmuisi visorns amZiaus grupems tinkam4 fizing ir informacing edukacinq aplinkq.

TREdIA STRATEGTNt KRYPTTS - siekti muziejaus nkiniq intensyvesnio kaupimo,
efekq'vesnds apskaitos, saugojimo s4lygq gerinimo, didesn6s sklaidos ir prieinamumo visuomenei.
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Situaciios analizd.

Kauno rajono muziejuje irjo padaliniuose sukaupta 16629 vnt. eksponatq, ekspozicijose ir parodose

kasmet pdstatoma nuo 500 iki 3000 eksponaq, 2014 m. KRS (su padaliniais) buvo pristatJta

visuomenei 2619 vnt. eksponalq. Neparod)'ti eksponatai - didelis rezervas galimas panaudoti

ekspozicijq pldtimui ir atnauj inimui.

lvertinus esamq suddting4 eksponatq saugyklq padeti, funl<cijos ig1'vendinimas ''Ia sudetingas

muziejaus saugyklose nera irenglos saugojimo spintos pagal joms taikomus reikalavimus ir

standanus. Tai sqlygoja blogq eksponatLJ saugojimq.

Muziejaus ir padaliniq saugyklos ir ekspozicijq sales neatitinkajoms keliamq techniniq ir kokybiniq

reikalavimq (nera temperafiros h drdgmis matuokliq, irangos muziejiniq vertybiq saugojimui,

nedegamq spintq, mikolentinio popieriaus, todel negalima uztikrinti tiDkamo saugyklq

mikroklimato.

Muziejus netud restauratodrl, vertybirl restauravimui muziejaus metq biudzete numat)4os lesos per

maZos, kyla sunlumai ddl irandiq, gendandiq ar itin blogos kokybds muziejiniq vertybiq

restauavimo ir konservavimo. Muziejaus fondq saugotoja iS dalies lykdo nesudetingus

konservavimo darbus.

Muziejus (buv. JNMM ir AJJEK) 2010-2013 m. dalyvavo tarytautiniame muziejinirl vertybitl

skaitmeninimo projekte ,,Europeana", buvo suskaitmeninta ir projektui pateikti 144 vnt

suskaitmenintq vaizdrl. Sudarytos sutartys su LIMIS del tolimesnio KRM muziejinirl eksponatq

skaitmeninimo.

Skaitmeninimo tobulinimosi srityje semina.ruose dalyvavo 3 muziejaus darbuotojai (visi i5 KRM

Raudondvaryje, padaliniuose nera Sioje srityje kdlusir+ kvalifikacij4 darbuotojq). Muziejuje

sukomplektuoti tinkami darbui Fu LIMIS sistema kompiuteriai h kita iranga. Muziejus neturi

tinkamos fotogmfavimo irangos ir tam irengtos studijos.

Bendradarbiavimo pagrindais LIMIS komanda KRM dirbo fotografuojant ir skenuojant pateiktus

eksponatus. Gautus duomenis apdorojgs, KRM (centrinis muziejus Raudondvaryje) galds Sias

muziejines vefybes patalpinti I LIMIS sistem4 ir jos taps pladiau pasiekiamos Sios informacijos

vartotoJ ams.

Muziejui prisijungus prie LIMIS sistemos, atsiranda palantesnes s4lygos rrykd1'ti savo muziejaus

rinkiniq, papildant j4 informacija i3 kitq muziejq, tydmus.

KRM sklaidai naudo.ja sukurt4 intemetinq svetainQ (www krmuziejus.lt) h socialiniame facebook

tinkle(www.facebook.com,/Kaunorajonomuziejus), renginiq ir parodq reklamai - afiias, skajutes;

muziejaus reklarnai - vizitines korteles, skrajutes ir kt.

Sios kflpties uZdaviniai:

1. l5sprgsti centdnio muzieiaus Raudondvaryje saugyklq fizinq infrastruktur4, sudaryti tinkamas

s4lygas muziejaus rinkiniq saugojimui

2. Uztikinti laiku atliekam4 muziejq eksponatq restauravim4 ir prevencini konservavim4, numat,4i

ir gauti muziejaus metinio biudzeto sqmatoje deram4 hnansavimq muziejiniq vertybiq restauavimui

ir konservavimui.

11



3. Dalyvauti LIMIS projektuose ir vykd)'ti KRM muziejiniq vedybiq skaitmeninimq
(suskaitmenidnti per rnetus iki 1000 muziejiniq vertybiq).

4. Vykd,,ti KRM rinkiniq mokslinius q.'rimus irjq rezultatq sklaidq.

KETVIRTA STRATEGINE KRYPTIS - didinti muziejaus teikiamq paslaugq ir kuriamq
kultiiros produktq pasiekiamum4, kokybg fu konturencingumq rinkoje.

Situaciios analize.

Kult[ros paveldo skaitmeninimas sudaro sqlygas prieinamiau p stab4i muziejuose saugomas
kultilros vertybes, suteikia visuomenei nuotoiing prieigq prie muziejaus rinkiniq, leidZia
skaitmeninto paveldo pagdndu triurti naujas ir plebti esamas mrziejq elgktronines paslaugas, tokiu
bndu prisideti prie visuomenes kurybiSkumo didinimo, glventojq mokymosi visq g)'venim4
procesq ir plesti turiningo laisvalaikio praleidimo galimybes. Skaitmeninimas leidZia ne tik
apsaugoti muziejuje saugomas kultituos vetybes nuo daZno naudojimo poveikio kenksmingumo,
bet ir igalina jas iisaugoti ateitiems kartoms, sudaro galimybes panaudoti visuomenei reikmems.
Muziejus ne tik rykdo muziejiniq vertybirl skaitmeninim4, bet ir pledia naujq paslaugq
(skaitmeniniq atspaudq panaudojimas parodose ir ekspozicijose; video projekcijq integravimas
paskaitose, virtualiose parodose, edukacijose).

Siuolaikinds informacin€s ir rySiq technologijos sudaro galimybes muziejui naudoti skaitnenintq
kulturos paveld4 naujq interakt)'virl paslaugq kurimui.

Pladiuoju poZinriu muziejaus paslaugos lank)'tojams gali b[ti apibreziamos kaip bet kuri veikla ar
nauda, kuriq nuziejus gali pasitilti visuomenei. Kr,?dirl kontekste skiriamos dvi paslaugr{ grupes:
formaliojo ir neformaliojo ugdymo (lskaitant ir suaugusiqiq mokyn4 ir mokym4si vis4 gyvenim4)
paslaugos ir kitos, lgalinandios realizuoti muziejaus misij4. Jos apibreZiamos, kaip bendruomenei ir
visuomenei skirtos muziejaus kflttuines veiklos, kuriandios socialinio, inovacijq ir finansinio
kapitalo vertes. Pastarosioms paslaugoms priskirtinos muziejaus parodos, ekskusijos, kultiiros
renginiai, paslaugos mokslininkams, kolekcininkams, komercinio pobiidZio paslaugos (prekyba,
maitinimas, renginiq organizavimas). Siame etape dar menkai ispletotos muziejaus lank)4ojq
aptarnavimo paslaugos (suvenyrq parduotuves, knygynai, ir kt.). Jq pletrai trukdo nepakankamas Siq
paslaugq, kaip savitos paveldo komunikacijos formos, suvokimas, menkos investicijos iSiq
paslaugrl infrastruktlr4. Tadiau Siai sferai daugiau demesio skiria VSI ,.Raudondvario dvaras" ir
Kauno rajono savivaldybe, ig).vendinant Raudondvario dvaro pritaikymo turizmo fu visuomenes
reikmdms proj ektus.

Siandien muziejaus konkuentais yra ne tik kitos kulturos istaigos, bet ir prekybos centrai,
populiarioji kultiira ir visuomenes informavimo priemones. Siekiant pritraukti lankfojus, reikia
kurti didesnQ paslaugq ivairovg, kuri i5 dalies slenka link pramoginio pobudZio istaigos. Lank)'tojq
poreikiq kaita, tq poreikiq susiskaldymas i daugybg segmentq, reikalauja daugiau lvairiq sridiq
specialistq, kurie bendruomends ir visuomends poreikiams pasikeitus, gali buti nereikalingi.

Muziejuje susidarg sunkumai neigaliqjq poreikiams tenlinti. Pirmojo auk3to ekspozicijas neigalieji
gali pasiekti per tarnybinl idjimq, kur yra ivaza, tadiau po antrojo aukito parodas ir pasidairy4i i5
muziejaus bokito ekspoziciniq erdviq, galimybir+ nera. Muziejuje ndra garso-vaizdo gidq ir uZra3q
Brailio mstu.

Sios krypties uzdaviniai:



1. Muziejuje sukurti inovat'.vius, skaitneninio kulttuos paveldo, skirto bendruomenes ir
visuomenes reikmems, elektroniniq paslaugrl produktus.

2. Didinant lank)'tojrl aptamavimo paslaugq (parduotuvd, knygynas ir kt.) pasiiilq ir prieinamumq,
bendradarbiauti su Kauno rajono savivaldybe, kitomis istaigomis ir organizacijomis.

3. Ge nti lank]'tojq aptamavimo paslaugas, modernizuoti muziejaus fizinE ir informacing stmkturq.

PENKTA STRATEGINE KRYPTIS skatinti ir planingai igyvendinti muziejaus darbuotojq
gebejimq ugdym4 bei kvalifikacijos tobulinimq.

Situaciios analize:

Nuo 2002 m. veikg du Kauno rajono savivaldybds Zinioje (JNNM ir AJJEK) muziejai,2014 m.
isaugo ir issiplete. 2005 m. prijungtas Tradiciniq amatq centras (iki 2014 m. JNMM filialas) Bililnq
kaime,2013 m. pabaigoje, fvykdZius Kauno rajono muziejq reorganizacij4, buvo apjungti JNMM
pakeidiant jo pavadinim4 i KRM, Tradiciniq amatq cent6s, Babbl kaStotlros muziejus A. ir J'
Juskr] etninds kultuos muziejus. Nuo 2015 m. pde KRM prijungtas dar vienas padalinys -

gamtininto akademiko Tado Ivanausko Obelym€s sodyba. ISaugo muziejaus patalpq plotai - nuo
260 kv. m. (2002 m.) iki 937 kv.m ir lauko ekspozicijos plotai nuo 1,5 haiki3,5 ha. Itin maZas
muziejaus saugyklq patalprl plotas nuo 19 kv. m (2002 m.) iki 73 kv m. Muziejaus darbuotojq
skaidius isaugo nuo 2 darbuotojq (2002 m.) iki 14,5 darbuotojq (2015 m.).

Autentiskq eksponatrl issaugojimas muziejuje ir Zmogiskasis kapitalas (muziejaus darbuotojr.l
kompetencijos) yra svarbiausi muziejaus kuriamos p detines v€rtes pagrindai Nuolat kintanti ir
muziejq itakojanti aplinta keidia ir muziejinio darbo pobiidi bei uiduotis, kurioms atlikti muziejaus
darbuotojams reikia vis naujq ignd'iq ir Ziniq. Muziejuje dirbandiq specialisttl kompetencijq
planavimas, turimrl kompetencijq tobulinimas, naujq gebejimq ugdymas yra svarbts veiksniai
muziejaus veiklos kokybei uZtil5rinti. Muziejuje dirbantys muziejininlai, specialistai turi tureti
naujq profesiniq Ziniq ir igidziq, nuolatjuos atnaujinti iI tobulinti.

Sios krvpties uZdaviniai:

1. Tikstingai ir sistemingai ugdyti muziejq darbuotojq bendrqsias, vadybines, profesines bei
socialines kompetencijas, sudarlti s4lygas muziejaus darbuotojr{ kvalifikacijos tobulinimui

2. Palaiklti rySi su aukstosiomis mokyklomis, rengiandiomis specialistus - jq Zinias ir igndZius
panaudoti muziejui keliamq uZdaviniq iglvendinimui.

VII. MUZIEJAUS STRATEGIMO PLANO IGWENDINIMAS IR STEBESENA

Kauno rajono muziejaus strategines kyptis igyvendina ir Strategini plan4 vykdo Kauno rajono

muziejus su visais savo padaliniais. Strategijos iglvendinimas finansuojamas iS Kauno rajono
savivaldybes biudzeto, projektinirl ir kitrl teisetai gautq leSr.l.

Kauno rajono muziejaus shategini planq tvirtina I(RM direktodus, pritarus KRM Tarybai, kuri yra
patadamasis organas. Kauno rajono muziejaus strategijos 2016-2020 m. lgyvendinimo stebesenq
vykdo ir rezultatus vertina Kauno rajono muziejaus Taryba. Muziejaus taryba teikia pasiiilymus,

rekomendacijas visoms muziejuje rykdomoms veikloms.


