LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS
2016 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi
asmenys

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

Planuojami 3 posėdžiai šiais klausimais:
1. 2015 m. veiklos ataskaitų ir 2016 m. veiklos plano
tvirtinimas.
2. Įgyvendinamų projektų rezultatų aptarimas.
3. Eksponatų įsigijimas.

Daina Pledienė
Vasario mėn.
Per metus
Per metus

2.Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas

Pagal poreikį rengti vidaus darbo tvarką reglamentuojančius
dokumentus.

Per metus

Daina Pledienė

3.Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas

Pagal poreikį pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su mokyklomis,
bendruomenėmis, asociacijomis.

Per metus

Daina Pledienė

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

Lietuvos kultūros tarybos finansinei paramai 2016 m gauti
teiksime :
1. Etninės kultūros projektą „Kalvystės pleneras" Dzūkai dzūkams".
2. Kultūros edukacijos projektą „Praeitis dabarčiai“.
3. Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros
vertybių restauravimo projektą „Lazdijų krašto muziejaus
vertybių restauravimas“.
4. Tarpsritinį projektą ,,Pasiklydę dvaro šešėliuose".

Per metus

2015 m. pab. pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos
finansinei paramai 2016 m. gauti:
1. Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo,
sklaidos ir viešinimo projektas „Inovatyvi Lazdijų krašto
muziejaus komunikacija“. Gautas finansavimas.
2. Etninės kultūros projektas Kūrybinės dirbtuvės prie
muziejaus“. Finansavimas negautas.

Odeta
Barkauskienė
Vilma Busilaitė
Daina Pledienė
Regina
Kaveckienė
Daina Pledienė
Vilma Busilaitė

2

5.Kiti darbai

-

II.MUZIEJAUS RINKINIAI

-

1.Eksponatų įsigijimas

Įsigyti 1000 eksponatų.

Per metus

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

6 rinkinių komisijos posėdžiai.
Svarstytini klausimai:
1. Naujai gautų Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių
eksponatų paskirstymas į pagrindinį ir pagalbinį fondus.
2. Eksponatų įvertinimas tikrąja verte.
3. Perkamų vertybių peržiūra ir įkainojimas.
4. Muziejinių vertybių skaitmeninimo klausimais.

Per metus

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

Lankantis pas gyventojus ekspedicijos metu papildyti šiuos
rinkinius:
1. Daiktinių muziejinių vertybių (100).
2. Dokumentų (100).
3. Fotonuotraukų (200).
4. Fonotekos, filmotekos, videotekos (10).
5. Dailės (20).
6. Filokartijos, filatelijos, filumenijos, faleristikos (200).
7. Numizmatikos, bonistikos (100).
8. Raštijos ( 200).
9. Suvenyrų (10).
10. Muziejaus bibliotekos (60).

Per metus

1.3.Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

Laisvės kovų muziejaus darbuotoja planuoja išvyką į Druskininkus Balandžio mėn.
pas buvusią LL Armijos narę, politinę kalinę, Izabelę
Navarackienę dėl istorinės medžiagos kaupimo.

Simona
Stenionienė
Regina
Kaveckienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa
Simona
Stenionienė

Simona
Stenionienė
Regina
Kaveckienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa

Irina
Radvilavičienė
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Veisiejų krašto muziejaus darbuotoja planuoja išvyką į
Druskininkus pas informacijos ir eksponatų pateikėją Izabelę
Navarackienę.

Balandžio mėn.

Regina
Kaveckienė

Etnografinės Prano Dzūko sodybos etnologas planuoja išvykas į
Per metus
Šeštokų ir Krosnos seniūnijų kaimus rinkti etnografinę medžiagą ir
eksponatus.

Vilius Tumosa

Lazdijų krašto muziejaus darbuotojai vyks į Suvalkų archyvą
(Lenkija) rinkti informaciją apie Lazdijų krašto dvarus.

Balandžio mėn.

Daina Pledienė

Per metus

Simona
Stenionienė
Irina
Radvilavičienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa
Simona
Stenionienė
Regina
Kaveckienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa
-

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1.Pirminė apskaita (kiek numatoma
išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į
pirminės apskaitos knygas)

1. Išrašyti priėmimo aktus visiems per metus gaunamiems
eksponatams.
2. Visus gautus eksponatus įrašyti į pirminės apskaitos
knygas.

2.2.Inventorinimas (kiek numatoma
Suinventorinti 1000 pagrindinio fondo, 400 pagalbinio fondo
suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų.
eksponatų)

Per metus

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)
2.4.Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

-

Nenumatoma.
-
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3. Eksponatų apsauga ir priežiūra

Nuolat tikrinti eksponatų laikymo sąlygas.
Įvertinti gautų eksponatų būklę, juos išvalyti, sutvarkyti ir paruošti
saugoti.

Per metus

3.1.Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti, nurodant juose esančių
eksponatų skaičių)

Lazdijų krašto muziejuje planuojama tęsti nuotraukų rinkinio
tikrinimą.

Per metus

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje planuojama
patikrinti etnografijos rinkinį.
Veisiejų krašto muziejuje planuojama patikrinti muziejaus
filatelijos rinkinį.
3.2.Konservavimas, restauravimas (nurodyti Numatoma restauruoti 22 muziejuose saugomus eksponatus.
eksponatų grupes ir kiekį)
Prevenciškai konservuoti visus į pagrindinį fondą priimamus
eksponatus.

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)

Simona
Stenionienė
Regina
Kaveckienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa
Simona
Stenionienė
Odeta
Barkauskienė

Per metus

-

-

Lazdijų krašto muziejuje ir jo padaliniuose nuolat stebėti
eksponatų laikymo sąlygas, drėgmės ir temperatūros santykį
patalpose.

Per metus

Regina
Kaveckienė
Simona
Stenionienė
Regina
Kaveckienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa

Simona
Stenionienė
Regina
Kaveckienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
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Vilius Tumosa
3.5.Kiti darbai

Įsigyti temperatūros ir drėgmės matuoklius.

III.LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1.Muziejų lankytojai (pagal filialus,
tikslines grupes)

Lazdijų krašto muziejuje bei jo padaliniuose lankytojai skirstomi į
šias tikslines grupes:
1. Organizuoti lankytojai (mokiniai, turistų grupės).
2. Pavieniai lankytojai – vietiniai gyventojai.
3. Edukacinių užsiėmimų dalyviai (mokiniai, šeimos,
senjorai, neįgalieji).

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

Lazdijų krašto muziejuje:
Tęsiamos edukacinės programos:
1. „Slapta mokykla“ (mokiniams).
2. „Archeologiniai kasinėjimai“ (mokiniams).
3. „Velykų rytą lelija pražydo“ (mokiniams).
4. „Salomėja Nėris Lazdijuose“ (mokiniams, suaugusiems,
šeimoms).
5. „Žilvičio dūdelė“ (mokiniams, šeimoms).
6. „Popieriaus gamyba“ (mokiniams).
7. „Žvakių liejimas“ (mokiniams, šeimoms).
8. „Kino istorijos takais“ (mokiniams, suaugusiems).
Naujos edukacinės programos:
1. ”Literatūrinės ir muzikinės stotelės“ (mokiniams,
suaugusiems).
2. „Senųjų Lazdijų beieškant...“ (mokiniams, suaugusiems).
3. „XIX amžiaus sukilimus menančios istorinės vietos
Lazdijų krašte“ (mokiniams, suaugusiems).
4. „Šieno monai“ (mokiniams, suaugusiems).
5. „Dzūkiškas ornamentas“ (mokiniams, suaugusiems).

Simona
Stenionienė
Irina
Radvilavičienė
Per metus

Simona
Stenionienė
Regina
Kaveckienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Vilius Tumosa
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Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje:
Tęsiamos edukacinės programos :
1. „Iš šiandienos į senovę“ (mokiniams).
2. „Kepurę laikau, margučių prašau“ (mokiniams).
3. „Tarp rūtų ir lelijų tylus berželis svyra“ (mokiniams).
4. „Moteris amžių istorijoje“ (mokiniams).
5. „Atvažiuoja Kalėdos“ (mokiniams).
6. „Vieno lango istorija“ (mokiniams, suaugusiems)
7. „Seni dar mena – jauni tik sužino...“ (mokiniams,
suaugusiems).

Odeta
Barkauskienė

Laisvės kovų muziejuje:
Tęsiamos edukacinės programos :
1. „Tremtinuko Kalėdos“ (mokiniams).
2. „Amžinai gyvi“ (mokiniams, suaugusiems).
3. „Lietuvos šalelėj“ (mokiniams).
4. „Tremty sušaldyta vaikystė“ (mokiniams).
5. „Žaislai tremtyje“ (mokiniams).

Irina
Radvilavičienė

Nauja edukacinė programa:
1. „Mums laisvę byloja Dzūkijos šilai“ (mokiniams).
Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje:
Tęsiamos edukacinės programos:
1. „Žilvičio dūdelė“ (mokiniams, šeimoms).

Vilius Tumosa

Naujos edukacinės programos:
1. „Mažas vabaliukas, jame aštrus kirveliukas (mokiniams,
šeimoms).
2. „Žiužis“ (mokiniams, šeimoms).
3. „Dzūkelio buitis“ (mokiniams, šeimoms).
Veisiejų krašto muziejuje:
Tęsiamos edukacinės programos:
1. „Vaikų vakarojimai žiemą žibalinės lempos laikais“
(mokiniams, šeimoms).
2. ,,Ant kiaušinio lukšto telpa visi lietuvių liaudies raštai“

Regina
Kaveckienė
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

(mokiniams, šeimoms).
,,Savo rankomis pagamintas atvirukas“ (mokiniams,
šeimoms).
,,Dzūkijos regiono tautinis kostiumas“ (mokiniams,
šeimoms).
,,Žvakių liejimas“ (mokiniams, šeimoms).
.,,Dailioji abėcėlė“ (mokiniams).
.,,Karpinių menas“ (mokiniams, šeimoms).
„Tarp tradicijos ir modernumo“ (mokiniams, šeimoms).

3.Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) Lazdijų krašto muziejuje:
1. Petro Čerkelio kūrybos darbų parodos atidarymas.
2. Renginys – viktorina „Gimtoji kalba – žmogui garbė“
skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti
3. Renginys skirtas kunigo, poeto Motiejaus Gustaičio
gimimo metinių minėjimui.
4. Lazdijų meno mokyklos mokytojų Alos ir Valdo
Dumbliauskų personalinės darbų parodos atidarymas.
5. Šeimos popietė „Marginu Velykas“.
6. Konferencija skirta atminti kraštotyrininką Juozą Petrauską
„ Pažinkime savo Tėviškę“.
7. Jurginės. Sodininkų mainai.
8. Elės Pasiukevičiūtės floristinių darbų parodos atidarymas.
9. Muziejų naktis.
10. Danutės Saukaitienės šieno skulptūrų atidarymas.
11. Lazdijų rajono tautodailininkų darbų parodos atidarymas.
12. Europos kalbų dienos minėjimas.

Sausio mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Birželio/liepos mėn.
Rugpjūčio/rugsėjo
mėn.
Rugsėjo mėn.

13. Lazdijų rajono dailės mokytojų kūrybos parodos „1x1“
Spalio/lapkričio mėn..
atidarymas.
14. Minėsime Saulės mūšio 780 metines. Paskaitas apie šią
Rugsėjo mėn.
svarbią Lietuvos istorijai datą skaitys Lietuvos istorijos
instituto ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai.
Vyks istorinės dokumentikos filmo „Saulės mūšis“ peržiūra.
15. Poetės Salomėjos Nėries gimimo metinių minėjimas.
Lapkričio mėn.

Daina Pledienė
Simona
Stenionienė
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Vilma Busilaitė
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Vilma Busilaitė
Vilma Busilaitė
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Simona
Stenionienė
Simona
Stenionienė

8

16. Lazdijų rajonų mokinių piešinių parodos - konkurso „Metų Gruodžio mėn.
laikai“ atidarymas.
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje:
1. Sausio 13-osios dienos paminėjimas.
2. Pusiaužiemio paminėjimo renginys.
3. Susitikimas su Andriumi Tapinu
4. Danutės Saukaitienės šieno skulptūrų parodos atidarymas
5. Konferencija „Gimtinės istorijos“, skirta Kapčiamiesčio
500 metų jubiliejui.
6. Meno terapija su Natalija Bulotiene.
7. Susitikimas su kūrybinių dirbtuvių „Prie meno“
menininkais.
8. Tradicinė Advento popietė.
Laisvės kovų muziejuje:
1. Tradicinė mokinių konferencija „Išsaugokime istorinę
atmintį“. Tema „Praeitis mus moko ateities“.
2. Dainavos apygardos partizanų, žuvusių Giraitės miške,
pagerbimas ir tipinio partizanų atminimo ženklo
šventinimas.
3. Muziejų naktis. Akcija: „Visos pėdos vakare veda į
muziejų“.
4. Kalniškės mūšio 71-ųjų metinių minėjimas. Partizanų
atminimo pagerbimo ceremonija Simne „Už laisvę
žuvusiems – amžina šlovė“.
5. Gedulo ir vilties dienos minėjimas Šeštokuose „Dėl laisvės
tavosios, Tėvyne“, skirtas 75-osioms pirmojo trėmimo
metinėms“.
6. Žydų genocido dienai atminti dokumentinio filmo
„Gyvybės ir kančių duobė“ peržiūra su Lazdijų M.
Gustaičio gimnazijos mokiniais.
7. Parodų ir naujų knygų pristatymas.
Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje:
1. Pažintinis parodomasis renginys „Vaškinė žvakė“ (Lazdijų
viešosios bibliotekos padalinyje Šeštokų bibliotekoje)

Sausio mėn.
Sausio mėn.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.

Vilma Busilaitė

Odeta
Barkauskienė

Liepos mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.
Kovo mėn.

Irina
Radvilavičienė

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Rugsėjo mėn.
Per metus
Vilius Tumosa
Vasario/kovo mėn.
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2. Pažintinis parodomasis renginys „Senasis puošybos menas
- karpiniai iš popieriaus“
3. Pažintinis parodomasis renginys „Mojinės“
4. „Liaudies dainų popietė“.
5. XIV-oji kaimo mėgėjų teatrų šventė „Susipažinkime“.

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

Veisiejų krašto muziejuje:
1. Renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti ,,Su
daina ir malda lūpose...“.
2. Renginys, skirtas kraštiečiui S. Gedai atminti ,,Širdžių
poezija“ .
3. Muziejų kelio renginys Veisiejų dvaro fligelyje ,,Žvakių
šviesoje“.
4. Renginys, skirtas žydų genocido dienos paminėjimui ir
filmo ,,Gyvybės ir kančių duobė“ peržiūra.
5. Parodų atidarymai Veisiejų krašto muziejuje.
Kiekvieną mėnesį atnaujinti muziejaus informaciją apie
vyksiančius ir vykusius renginius.

5.Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir
kiek lankytojų planuojama aptarnauti)

Aptarnauti visus besikreipiančius fondų lankytojus.

6.Kita veikla

-

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.
Sausio mėn.

Regina
Kaveckienė

Vasario mėn.
Rugpjūčio/rugsėjo
mėn.
Rugsėjo mėn.
Per metus
Per metus

Odeta
Barkauskienė

Per metus

Simona
Stenionienė
Regina
Kaveckienė
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa

-

-

IV.EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1.Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas
2.Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir
vieta, nurodant filialą)

-
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3.Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

Lazdijų krašto muziejuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Viliaus Petrausko laikrodžių paroda „Laikas ir apie laiką“.
Petro Čerkelio tapybos ir grafikos darbų paroda.
Vytauto Prajaros asmeninių maldaknygių paroda.
Alos ir Valdo Dumbliauskų kūrybos darbų paroda.
„Spaudos draudimo laikotarpio leidiniai“ iš Benjamino
Kaluškevičiaus asmeninio fondo.
6. Elės Pasiukevičiūtės floristinių darbų paroda.
7. Tekstilininkės Eglės Bernatonytės – Balkienės aksesuarų
paroda „Madam pareis vėliau“.
8. Danutės Saukaitienės šieno skulptūrų paroda.
9. Fotografijų paroda „Puikiausia atostogų akimirka. Dvare“.
10. Lazdijų rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda.
11. Senųjų vadovėlių paroda.
12. Lazdijų rajono dailės mokytojų kūrybos paroda 1x1.
13. Paroda „Angelai sargai“ – policijos dienai paminėti.
14. Lazdijų rajono moksleivių piešinių paroda „Metų laikai“.
15. Kalėdinių atvirukų paroda iš Lazdijų krašto muziejaus
fondų.

Vilma Busilaitė
Sausio/vasario mėn.
Sausio/vasario mėn.
Vasario/kovo mėn.
Kovo/balandžio mėn.
Balandžio/gegužės
mėn.
Balandžio/gegužės
mėn.
Birželio/liepos mėn.
Birželio/liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio/rugsėjo
mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalio/lapkričio mėn.
Spalio/lapkričio mėn.
Gruodžio/ sausio mėn.
Gruodžio mėn.

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje:
1. Teisučio Targausko fotografijų paroda „Akimirkos ir
Lietuvos Nepsriklausomubės dienos 20-mečio renginių
Vilniuje“
2. Natalijos Bulotienės foto paroda skirta Žemės dienai.
3. Margučių paroda „Mūsų krašto rašytinis“. Iš Kapčiamiesčio
Emilijos Pliaterytės muziejaus fondų.
4. Danutės Saukaitienės šieno skulptūrų paroda
5. Kapčiamiesčio seniūnijoje vykusio tradicinio fotografų
plenero fotografijų paroda „Kapčiamiestis iš paukščio
skrydžio“, skirta miestelio 500 metų jubiliejui
6. Tautodailininko Juozo Varnelio kalvystės darbų paroda
7. Deivido Sinkevičiaus tapybos darbų paroda.

Odeta
Barkauskienė
Sausio/vasario mėn.
Kovo/balandžio mėn.
Kovo/balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Birželio//liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn.
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8. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos mokinių
piešinių paroda, skirta 210-osioms Emilijos Pliaterytės
gimimo metinėms
9. Kūrybinių dirbtuvių „Prie meno“ narių rankdarbių paroda.

Spalio/lapkričio mėn.
Lapkričio/gruodžio
mėn.

Laisvės kovų muziejuje:
1. Paroda iš Laisvės kovų muziejaus fondų „Sausio 13-oji
gyva atmintyje“, skirta Sausio 13-oios įvykių 25-osioms
metinėms atminti.
2. Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos mokinių atvirukų paroda
„Mano ir tavo šalis - Lietuva“.
3. Laisvės kovų muziejaus fotografijų paroda „Dainavos
apygardos partizanų takais. 2015 m.“.
4. Eglės Smirnovienės ir Editos Skripkienės velykinių
atvirukų paroda (kvilingo technika).
5. Laisvės kovų muziejaus fotografijų paroda „Kalbėkime
vaizdais“, skirta prisiminti Kalniškės mūšio 70-metį.
(nuotr. autorius A. Liaukus)
6. Alytaus miesto Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos
fotografijų paroda „Tremčių geležinkeliai“ Gedulo ir
vilties dienai
7. Aldonos Kazlauskienės siuvinėti paveikslai.
8. Sandro Žilionio paroda „Gimtinės žavesys“.
10. Dianos Lukošiūnaitės (Druskininkai) karpinių paroda
11. Kalėdinių atvirukų paroda.

Irina
Radvilavičienė
Sausio/vasario mėn.
Vasario/kovo mėn.
Kovo/balandžio mėn.
Kovo/balandžio mėn.
Balandžio/gegužės
mėn.
Birželio mėn.
Liepos/rugpjūčio mėn.
Rugsėjo/spalio mėn.
Lapkričio/gruodžio
mėn.
Gruodžio mėn.

Vesiejų krašto muziejuje:
1. Genocido aukų muziejaus parengta paroda ,,Liudyti tautai
ir istorijai“.
2. Veisiejų meno mokyklos dailės skyriaus darbų paroda.
3. Linos Kabelkaitės karpinių paroda ,,Pasivaikščiojimas po
rasotą žolę“ ir Redos Vaišnorienės keramikos darbų
paroda.
4. Margučių paroda iš Veisiejų krašto muziejaus fondų.

Regina
Kaveckienė
2015 m. gruodžio/
sausio mėn.
Sausio/vasario mėn.
Vasario/kovo mėn.
Kovo/balandžio mėn.
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5. Aliulių šeimos dirbinių paroda.
6. J. Markevičiaus fotografijos paroda vasarą pasitinkant
,,Lietuvos perlas“.
7. Lauros Česnavičiūtės karpinių paroda.
8. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus paroda
„Mykolas Kleopas Oginskis. Sugrįžimas į Tėvynę“.
9. Tautodailininkės Ritos Mockeliūnienės nertų rūbų ir
aksesuarų paroda.
10. Siuvinių, nėrinių, karpinių paroda ,,Senolių buitis šiandien
menu tapusi“.
11. Druskininkų tautodailininkų skyriaus narių rištų sodų
paroda.
12. Natalijos Bulotienės tapybos darbų paroda.
13. Dianos Lukošiūnaitės auklėtinių darbų paroda.

Balandžio/gegužės
mėn.
Gegužės/birželio mėn.
Liepos mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo/spalio mėn.
Rugsėjo/spalio mėn.
Spalio/lapkričio mėn.
Lapkričio/gruodžio
mėn.
Gruodžio/2017 m.
sausio mėn.

4.Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta)
5.Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

-

-

-

-

6.Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek
eksponatų planuojama skolinti)

Lazdijų krašto muziejus inicijuos bendradarbiavimo sutarčių
pasirašymą su kitais muziejais parodų skolinimosi tikslais.

Per metus

Laisvės kovų muziejus bendradarbiaus su Genocido aukų
muziejumi, Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties
muziejumi, Alytaus A. Ramanausko – Vanago gimnazijos
muziejumi bei kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis bei kitomis
panašius tikslus įgyvendinančiomis organizacijomis parodų
skolinimosi tikslais.
7.Kiti darbai
V.LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA

-

Daina Pledienė
Irina
Radvilavičienė

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

-

-

Reklaminius plakatus ir kvietimus gaminti kiekvienam renginiui ar
parodai.

Per metus

Vilma Busilaitė
Aldas Liaukus
Odeta
Barkauskienė
Regina
Kaveckienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa

3.Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas

Rašyti straipsnius apie Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių
renginius, parodas, edukacijas, vykdomus projektus į Lazdijų
rajono bei respublikinę spaudą, informacinius portalus.

Per metus

Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Odeta
Barkauskienė
Regina
Kaveckienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa

4.Moksliniai tyrimai (temos)

-

-

5.Mokslinių straipsnių rengimas

Skelbti straipsnius rajono bei respublikinėje spaudoje apie
muziejuje esančius rinkinius bei apie žymių mūsų krašto žmonių
indėlį mene, istorijoje, kultūroje.

Per metus

Daina Pledienė
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Odeta
Barkauskienė
Regina
Kaveckienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa
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6.Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (tema, vieta)

Lazdijų krašto muziejuje:
2016-03-19 vyks konferencija „ Žymiausi Lazdijų krašto Juozai“,
skirta atminti kraštotyrininką Juozą Petrauską.
2016-11-04 vyks Lazdijų rajono mokinių konferencija „Dvaras ir
dvarininkai“, skirta dvarų paveldui įamžinti.

Daina Pledienė
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaite

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje:
2016-06-18 vyks konferencija „Gimtinės istorijos“, skirta
Kapčiamiesčio 500 metų jubiliejui.

Odeta
Barkauskienė

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

Pagal galimybes rengti pranešimus ir dalyvauti įvairiose
konferencijose.

Per metus

-

-

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)

-

Lazdijų krašto muziejaus eksponatų aprašus atsakingi už rinkinius
darbuotojai kelia į LIMIS darbinę sistemą.

Per metus

2.LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji
darbai)

Fotografuojami ir kaupiami duomenys apie rinkiniuose saugomus
eksponatus.
Vedama ir tikslinama informacija LIMIS darbinėje aplinkoje.
Esant galimybei, gerinti techninę bazę.

Per metus

3.Eksponatų skaitmeninimas

Fotografuoti ir kaupti vaizdus su aprašais apie rinkiniuose
saugomus eksponatus.

Per metus

Aldas Liaukus

Per metus

Vilius Tumosa
Simona
Stenionienė

3.1.Numatomų skaitmeninti eksponatų
atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė,

1. Į LIMIS darbinę aplinką įvesti visų naujai priimtų
pagrindinio rinkinio Etnografinės Prano Dzūko sodybos
fondo eksponatų aprašus.

Daina Pledienė

Vilius Tumosa
Odeta
Barkauskienė
Regina
Kaveckienė
Irena
Radvilavičienė
Simona
Stenionienė
Aldas Liaukus
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amžius, rūšis, tema, kt.)

3.2.Numatomų skaitmeninti eksponatų
skaičius

2. Į LIMIS darbinę sistemą įvesti 450 Lazdijų krašto
muziejaus pagrindinio rinkinio fotonuotraukų fondo aprašų.
Įkelti 10 skaitmeninių vaizdų.

Numatoma į LIMIS darbinę aplinką įvesti 450 Lazdijų krašto
muziejaus pagrindinio rinkinio eksponatų aprašų.

Per metus

Per metus

Irina
Radvilavičienė
Odeta
Barkauskienė
Regina
Kaveckienė
Vilius Tumosa
Aldas Liaukus

3.3.Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.)

-

-

4.Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)

-

Per metus

Irena
Radvilavičienė

5.Kiti darbai

-

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)

Rengti informacinius pranešimus rajono bei respublikinei spaudai
apie Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių renginius, parodas,
edukacijas ir kt.

Per metus

Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Regina
Kaveckienė
Irina
Radvilavičienė
Odeta
Barkauskienė
Vilius Tumosa

2.Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos
kampanijos)

-

-

3.Kita veikla

-

VIII.METODINĖ VEIKLA
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1.Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

Teikti metodinę pagalbą kaimo turizmo sodybų savininkams,
mokyklų muziejams, mokiniams, mokytojams, studentams
įvairiais muziejų veiklos klausimais.

Per metus

Daina Pledienė
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Odeta
Barkauskienė
Regina
Kaveckienė
Irina
Radvilavičienė
Vilius Tumosa

2.Metodinės medžiagos rengimas (tema,
tikslinė grupė, sklaidos būdai)

-

-

3.Darbas su stažuotojais ir praktikantais

Priimti studentus praktiniam mokymuisi.

Per metus

Daina Pledienė

Prireikus priimti ir atleisti darbuotojus.

Per metus

Daina Pledienė

Per metus

Daina Pledienė
Simona
Stenionienė
Vilma Busilaitė
Aldas Liaukus
Odeta
Barkauskienė
Irina
Radvilavičienė
Regina
Kaveckienė

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)

1. 2016 m. balandžio 14 d. planuojame dalyvauti
konferencijoje „Muzikinio paveldo išsaugojimas ir sklaida
Lietuvos muziejuose“. Kaunas.
2. 2016 m. rugsėjo mėn. planuojame dalyvauti LIMIS
muziejininkų mokymuose, kuriuose bus mokoma, kaip
automatizuotai vykdyti eksponatų apskaitą, formuoti
aktus, pirminės apskaitos ir inventorines knygas, aprašyti
muziejuose saugomus objektus, įkelti skaitmenines bylas,
viešinti informaciją apie saugomus objektus.
3. Metodinė išvyka į Utenos kraštotyros muziejų pasisemti
gerosios patirties ekspozicijų koncepcijų kūrimo,
eksponatų saugojimo, inventorinimo, komplektavimo
klausimais.
4. Metodinė išvyka į Lenkijos žydų istorijos, Varšuvos
sukilimo ir Frederiko Šopeno muziejus susipažinti su
modernių ekspozicijų kūrimo ir įgyvendinimo principais
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muziejuose.
5. Metodinė išvyka į Šiaulių „Aušros“ muziejų ir jo
padalinius konsultuotis ir gilinti žinias eksponatų
vertinimo (tikrosios vertės nustatymo) klausimais.
X.MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1.Archyvo ir bibliotekos darbas

1. Gautas muziejaus bibliotekos knygas įtraukti į inventorinę
knygą.
2. Sutvarkyti 2015 metų raštvedybos archyvą.

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

Einamieji remonto darbai.

3.Kitų padalinių darbas

-

Direktorė

(parašas)

Vilma Busilaitė
Simona
Stenionienė
Per metus

Daina Pledienė

2016-02-15
(Užpildymo data)
Rengė:
Lazdijų krašto muziejaus fondų saugotoja Simona Stenionienė, tel. nr. 831852726, El. p. simona.stenioniene@lazdijai.lt

Daina Pledienė

