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PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2019 M. VEIKLOS PLANAS
2019-02-13
Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
2. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas
3. Projektinė veikla (paraiškų rengimas:
projekto ir fondo pavadinimas)

Pagal poreikį rengti muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančius dokumentus.
Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su švietimo įstaigomis,
bendruomenėmis ir kt. (pagal poreikį).
Pasirašyti sutartis, reikalingas muziejaus projektų įgyvendinimui
Parengti ir pateikti projektus papildomam finansavimui KRF
projektų konkursui 2019 m. II turui:

I- IV ketvirtis

Direktorė Lolita Batutienė

I- IV ketvirtis

Direktorė Lolita Batutienė

„Pažink Prienų kraštą audiogidu“

II ketvirtis

Direktorė Lolita Batutienė

„Molio dirbtuvės“

II ketvirtis

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Naujos „Šilavoto Davatkyno“ rezistencijos ekspozicijos
papildymas „Potyriai muziejaus ekspozicijoje“.

IV ketvirtis

Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

Edukacinė programa „Būk žvalgas“ – naujai „Šilavoto
Davatkyno“ muziejaus ekspozicijai.

IV ketvirtis

Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

Projektas: „19 amžiaus suvalkiečio fotoalbumas: vestuvių ir
laidotuvių fotografavimo tradicija“.

IV ketvirtis

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Kalendorių ekspozicijos atnaujinimas pritaikant interaktyvias
priemones

IV ketvirtis

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Sakralinė ekspozicija – modernus ir interaktyvus pristatymas
lankytojui.

IV ketvirtis

Vyr. fondų saugotoja E.
Juodsnukytė

Parengti ir pateikti projektus papildomam finansavimui KRF
projektų konkursui 2020 m. I turui:

5. Kiti darbai

Darbuotojų pasitarimai
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Ne rečiau kaip
kartą per ketvirtį
Dalyvavimas Prienų rajono savivaldybės administracijos Visus metus
Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus organizuojamuose
pasitarimuose, Švietimo centro, savivaldybės kultūros įstaigų
renginiuose, projektuose.

Direktorė Lolita Batutienė

Dalyvavimas Muziejų asociacijos, Savivaldybių muziejų
bendrijos veikloje.
Dalyvavimas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės globos tarybos
veikloje.

Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys.
Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
arba įgalioti asmenys
Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys.

Bendradarbiavimas kraštiečių literatų klubo „Gabija“ veikloje.
Ryšių palaikymas ir bendravimas su muziejaus rėmėjais.

II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas

1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek,
į kokius rinkinius ketinama įsigyti)
1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

1.4. Kiti darbai

Visus metus
Visus metus
Visus metus
Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys.

Bendradarbiavimas su žymiais kraštiečiais.

Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys

Planuojama įsigyti ekponatų į pagrindinį ir pagalbinį fondus

Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Palanuojama keturi posėdžiai dėl ekponatų apskaitos, vertinimo,
skaitmeninimo, įtraukimo į pagrindinė fondą.
Planuojama papildyti Justino Marcinkevičiaus, V. Bubnio,
spaudos, fotografijos, daiktų ir numizmatikos rinkinius.
Išvyka – Prienų senųjų kapinių fotofiksacija, informacijos
rinkimas.
Išvykos pas Prienų miesto gyventojus ir Kauno archyvą, renkant
medžiagą.

Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Vyr.muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Trumpalaikėse (vienos dienos) išvykos, skirtos nematerialaus ir
materialaus Prienų krašto paveldo kaupimui.

Visus metus

Surengti išvykas rugiams pjauti, linams rauti, vaistingųjų žolynų, ajerų
ir kopūstlapių rinkimui

Birželio rugpjūčio mėn.

Visus metus
Sausio- balandžio
mėn.
Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Vyr.muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

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

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma
suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų)
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Numatoma išrašyti 15 priėmimo aktų , įrašyti 200 eksponatų į
pirminės apskaitos knygas.

Visus metus

Numatoma išrašyti 10 kalendorių priėmimo aktų .
Įrašyti į pirmines knygas 100 kalendorių.
Suinventorinti pagrindinio fondo 190 eksponatų,50 pagalbinio
fondo eksponatų.
Suinventorinti pagrindinio fondo 200, pagalbinio 50 kalendorių.

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)

-

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

-

2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti, nurodant juose esančių
eksponatų skaičių)

-

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)

-

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

-

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Eksponatų sąlygų tikrinimas ekspozicijose ir saugykloje.

Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Prienų krašto muziejuje apsilankys 6000 lankytojų, iš jų 500
pavienių lankytojų, 5500 – organizuoti lankytojai, iš jų – 2600
moksleiviai, edukaciniuose užsiėmimuose dalyvaus 1650
dalyviai.
Skriaudžių buities muziejuje - Kalendorių ekspozicijoje
apsilankys 600 lankytojų, iš jų 100 pavienių lankytojų, 500 –
organizuotų lankytojų, iš jų 340 moksleiviai.
Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje, partizano Juozo
Lukšos - Daumanto ekspozicijoje lankysis 700 lankytojų, iš jų

Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė

Numatoma patikrinti numizmatikos ir archeologijos rinkinius.
Archeologijos rinkinį sudaro 22 eksponatai.
Numizmatikos rinkinį sudaro 2001 eksponatas.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
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100 pavienių lankytojų, 600 – organizuotų
lankytojų, iš jų – 300
moksleiviai, edukaciniuose užsiėmimuose dalyvaus 80 dalyviai.

Rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino gimtojoje sodyboje muziejuje lankysis 600 lankytojų, iš jų 150 pavienių lankytojų,
450 – organizuotų lankytojų, iš jų – 250 moksleivių.

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

Šilavoto „Davatkyne“ lankysis 1800 lankytojų, iš jų 200
pavienių lankytojų, 1000 – organizuotų lankytojų, iš jų – 600
moksleiviai
Edukacinių programų vykdymas:
,,Duonos kelias iki stalo“ – tęstinė programa, vyks Prienų
krašto muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojams.
,,Lino kelias iki staklių“ – tęstinė programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus mokiniams.
,,Auskit, vykit, mano rankos“- tęstinė programa, vyks Prienų
krašto muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus mokiniams ir visiems besidomintiems audimu.
,,Nepriklausomybės kovos: Prienų krašto savanoriai ir
partizanai“ – tęstinė programa, vyks Prienų krašto muziejuje,
skirta 5-10 kl. mokiniams.
„Senųjų Prienų beieškant“ – tęstinė programa, vyks Prienų
mieste, skirta 5-10 kl. mokiniams.
„Veiverių krašto partizanų takais“ – tęstinė programa, vyks
Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje, skirta 5-12 kl.
mokiniams.
„Partizaninis karas Lietuvoje (1944-1953 m.)“ – tęstinė
programa, vyks Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje,
skirta 5-12 kl. mokiniams.
„Žvakių liejimas“ – tęstinė programa, vyks Prienų krašto

Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė
Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė

Visus metus

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė,
Etnografė Roma Jotautienė

1

muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus1 lankytojams.
„Vilnos vėlimas“ – tęstinė programa, vyks Veiverių krašto
istorijos atminties muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus
lankytojams.
„Bažnytinės šventės ir reikmenys“ – tęstinė programa, vyks
Prienų krašto muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus
lankytojams.
„Riešinių mezgimas“ – tęstinė programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojams.
„Užgavėnių kaukių gamyba“ – atnaujinta programa, vyks Prienų
krašto muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus mokiniams.
„Margučių paslaptys“ – atnaujinta programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus mokiniams.
„Krašto buitis ir tautodailė“ –atnaujinta programa, vyks Prienų
krašto muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus mokiniams.
„Pasakų pasauly“ – atnaujinta programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, skirta ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių
mokiniams.
„Aušta aušrelė, teka mergelė teatralizuota mokomoji programa
jaunavedžiams, vyks Skriaudžių buities muziejuje.
„Atvažiuoja Kalėda“ – atnaujinta programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, skirta įvairaus amžiaus lankytojams.
Tapybos edukaciniai užsiėmimai. Juose dalyvaus mokiniai,
neįgalieji, vyresnio amžiaus žmonės. Edukacijos vyks Šilavoto
Davatkyne.

Liepos –
rugpiūčio mėn.

Muziejininkė Danguolė
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3.

Muziejaus renginiai (pavadinimas
ir vieta)

Lincevičienė

Edukacinė programa „Būk žvalgas“ – naujai „Šilavoto
IV ketvirtis
Davatkyno“ muziejaus ekspozicijai. Vyks Prienų krašto
muziejaus padalinyje „Šilavoto Davatkynas“.
Literatūrinė popietė, skirta V. Mykolaičio – Putino 126 – osioms Sausio 6 d.
gimimo metinėms paminėti

Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė

Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva
prisiminimuose“

Sausio 13 d.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Leidinio pristatymas “100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių”

Vasario 1 d.

Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai paminėti “
Esam tavo vaikai”

Vasario 15 d.

Prienų krašto muziejaus atnaujintos ekspozicijos pristatymas “
Aukšto skrydžio žmonės”

Vasario mėn.

Iniciatyva „Morių parkas“ Prienų krašto muziejaus kiemelyje

Vasario 22 d. –
kovo 5 d.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Direktorė Lolita Batutienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Renginys “Juozo Vilkutaičio-Keturakio 150-ųjų gimimo metinių
minėjimas”

Kovo 1 d.

Užgavėnių šventė Prienų krašto muziejaus kieme „Vysim žiemą
per seklyčią“

Kovo 5 d.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Renginys skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti “Myliu kraštą, kuriame gyvenu”

Kovo 8 d.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Juozo Kudirkos 80-ųjų gimimo metinių minėjimas

Kovo 13 d.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Renginys motinos dienai paminėti “ Motinoms – gražiausios
eilės ir šilčiausi žodžiai”

Gegužės 03 d.

Etnografės, habilituotos mokslų daktarės , profesorės Angelės
Vyšniauskaitės 100 - ųjų gimimo metinių minėjimas

Gegužės 15 d.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
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1 “ Pažink savo kraštą”
Vietovardžių metams paminėti viktorina

Gegužės mėn.

Tarptautinės akcijos „Muziejų naktis“ renginys

Gegužės 17 d.

Edukacinis renginys “ Sekminių papročiai”

Gegužės 24 d.

Tradicinis tarptautinio poezijos pavasario festivalio renginys “
Poezijos pavasaris Šilavoto Davatkyne”

Birželio 01 d.

Lietuvos partizanų: K. Pinkvartos-Dešinio, J. KrikščiūnoRimvydo, S. Staniškio-Lito jubiliejų paminėjimas

Birželio mėn.

Poezijos piknikas. Poeto, rašytojo kraštiečio Vinco Mykolaičio
Putino poezijos skaitymai

Birželio mėn.

Petro Lincevičiaus projekto „Namukas laikui, ryto nebus“
pristatymo renginys. Šilavoto Davatkynas

Birželio mėn.

Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

Rašytojos Aldonos Ruseckaitė kūrybos vakaras

Birželio 22 d.

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė

Joninių šventė “Joninės – Rasos šventė “

Birželio 23 d.

Penkioliktas profesionalių menininkų pleneras

Liepos 27 d. –
rugpjūčio 10 d.

Penkioliktas profesionalių menininkų plenero baigiamasis
renginys

Rugpiūčio 10 d.

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė

Minėjimas, skirtas 78-osioms Prienų žydų žūties metinėms

Rugpiūčio 26 d.

Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

Naujos Šilavoto Davatkyno ekspozicijos, skirtos Šilavoto
Rugsėjo mėn.
apylinkių partizanų kovų ir pasipriešinimui okupacijai, atidarymo
renginys Šilavoto k. Radušio g. 17
Valdemaros Ritos Kazlauskienės antikvarinių lėlių kolekcijos
parodos pristatymas

Spalio mėn.

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė
Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
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4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas
ir kaip numatoma atnaujinti)

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

6. Kita veikla

1 skirta Adolfo
Lazdijų krašto muziejaus parengta paroda
Ramanausko - Vanago 100 –osioms metinėms paminėti.

Lapkričio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Kalėdinė Prienų krašto kūrėjų paroda – mugė.

Gruodžio mėn

Popietė muziejaus bičiuliams “Ačiū Tau… “
1. Administruoti muziejaus interneto svetainę
www.prienumuziejus.lt.
2. Nuolat atnaujinti ir pildyti interneto svetainės turinį.
3. Interneto svetainėje talpinti virtualias parodas.
Prienų miesto ir rajono mokiniai – 20
Aukštųjų mokyklų studentai – 10.
Mokytojai- 10
Kiti lankytojai -30
Bendradarbiavimas, muziejaus specialistų pagalba kitoms
įstaigoms, pagalba organizuojant Prienų krašto kūrėjų klubo
,,Gabija“ renginius, Sėkminių šventę Skriaudžiuose, Prienų
bendruomenės centro renginius.

Gruodžio mėn.
Visus metus

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Direktorė Lolita Batutienė
Informacinių sistemų
inžinierius Marius
Kimbirauskas

Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys

I ketvirtis

Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Gegužės mėn.

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė

Prienų rajono savivaldybės svečių bei partnerių iš užsienio
priėmimas muziejuje: programa, etnografinės vaišės.
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

Parengti rezistencijos kovų ekspozicijos koncepciją, naujai
Šilavoto Davatkyno ekspozicijai.
Parengti Kalendorių eskpozicijos koncepciją.
Parengti Sakralinės ekspozicijos koncepciją.

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

3.

Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta)

Šilavoto Davatkyno padalinyje atnaujinti lauko ekspoziciją.
Restauruoti skulptūras Davatkyno kiemelyje bei „Skulptūrų
takelyje“.
Atnaujinti Šilavoto Davatkyno ekspoziciją iš esamų šio krašto
memorialinių daiktų.
Jono Paršeliūno personalinė fotografijų paroda “Gėlės ir jų
draugai”

Kovo – rugsėjo
mėn.
Sausio mėn.

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

1
1 krašto muziejaus
Fotografijų ir dokumentų paroda iš Prienų
fondų Lietuvos Kunigaikštienės Birutės pulko, nuo 1926 m. dislokuoto
Alytuje, ulono, kraštiečio Stasio Vaicekausko (1915–1998) istorija

Vasario mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Lietuvos liaudies buities muziejus fotografijų ir dokumentų
paroda “„Šeimos istorija – Lietuvos valstybės istorija XIX
amžiaus pabaigoje – XX amžiuje“.

Vasario mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Kovo mėn.

Direktorė Lolita Batutienė

Genocido centro fotografijų ir dokumentų paroda “Atgimimo mitingai:
žvilgsnis iš kitos barikadų pusės “

Balandžio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Motinos dienai paminėti eksponuojama rankdarbių paroda

Gegužės 3 d.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Paroda skirta kunigo Juozo Zdebskio 90-osioms metinėms
paminėti “Kai žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi”

Gegužės 10 d.

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Birželio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Elenos Kurklietytės monotipijų paroda “ Būties žaismė”

Paroda skirta 110 – osioms Kazio Dereškevičiaus gimimo
metinėms paminėti.

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė

Renginio „Poezijos pavasaris Šilavoto Davatkyne“ metu bus
eksponuojama tautodailininko Jono Dabrišiaus darbų paroda.

Birželio 1 d.

Petro Lincevičiaus darbų paroda, Šilavoto Davatkynas

Birželio mėn.

Vyr. muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

A. Ruseckaitės kūrybos vakaro metu bus eksponuojama
rašytojos fotografijų paroda

Birželio 22 d.

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė

Penkioliktojo profesionalių menininkų plenero darbų paroda

Rugpiūčio 10 d.

M. Mažvydo bibliotekos fotodokumentinė paroda „ Baltijos
kelias – kelias į nepriklausomybę“

Rugpiūčio mėn.

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Jovaišų ir Petrauskų ženkliukų kolekcijos paroda

Rugsėjo mėn.

Edukacinių programų vadovė

1
1

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)

7. Kiti darbai

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba
2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas

Emilija Petrauskaitė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Valdemaros Ritos Kazlauskienės antikvarinių lėlių kolekcijos
paroda

Spalio mėn.

Lazdijų krašto muziejaus parengta paroda skirta Adolfo
Ramanausko - Vanago 100 –osioms metinėms paminėti.

Lapkričio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Kalėdinė mugė - paroda

Gruodžio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Virtualios parodos Prienų krašto muziejaus tinklapyje
„Šilavoto Davatkyno“ oleografijos kolekcija“
„Kalendoriai“
“Prienų gaisrinės istorija”
„Tarpukario Prienai“

I-V ketvirtis

Tuskulėnų rimties parkas apie 30 eksponatų iš kun. Juozo
Zdebskio rinkinio.
Klaipėdos jūrų muziejus 1 ekponatas iš pagalbinio fondo.
Šlavantų parapijos klebonijoje įrengtai ekspozicijai 32 ekponatų
iš kun. J. Zdebskio rinkinio.
Rengiami parodų pristatymai visuomenei, informacija apie jas
spausdinama rajoninėje spaudoje, muziejaus bei Prienų rajono
savivaldybės interneto svetainėse.

Visus metus

Vyr.muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Inform. Sistemų ir
technologijų inžinierius
Marius Kimbirauskas
Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Visus metus

Parengti ir išleisti informacinį leidinį skirtą Šilavoto Kovo mėn.
„Davatkynui“
Parengti ir išleisti 57 muziejaus parodų ir renginių plakatus,
kvietimus į renginius, 32 elektroninius kvietimus, 9 reklaminius
skirtukus.
Informacinio leidinio, skirto pristatyti senųjų Prienų kapinių
Rugpiūčio mėn.
paveldą išleidimas.
Parengti ne mažiau 10 publikacijų
Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys

Muziejininkė Danguolė
Lincevičienė
Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys
Vyr. muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Vyr muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

1
1 kraštiečių palikimo
Svarbiausių kultūros įvykių ir žymiausių
tyrinėjimas.
Geležinio Vilko rinktinės partizaninio pasipriešinimo proceso
analizė.
Religijos reikšmė partizaninėje kovoje.
Prienų miesto kūrimosi ir raidos analizė
Prienų krašto rašytojų archyvų tyrimai
1 per metus

Visus metus

Vyr. muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

Visus metus

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

1 per metus

Visus metus

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

2 per metus

Visus metus

Vyr. muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Vyr. muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Vyr. muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

9. Kiti darbai

-

4. Moksliniai tyrimai (temos)

5. Mokslinių straipsnių rengimas

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma,
nurodyti numatomų įvesti į muziejaus
duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji
darbai)
3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų
atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų
skaičius
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai

-

-

Skaitmeninamų eksponatų atrankos kriterijai:
1. Seniausi, vertingiausi rinkinių eksponatai.
2. 2019 m. parodų eksponatai.
3. Skolinami eksponatai.
4. Įsigyjami eksponatai.
Į kompiuterine apskaitą LIMIS įvesti 200 eksponatų

Visus metus

Vyr. muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

Visus metus

Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

Visus metus

Vyr. Muziejininkė Viktorija

Dalyvauti eksponatų skaitmeninimo darbo grupėse.
Palaikyti ryšius su LIMIS centro darbuotojais.
Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose
Konsultuoti Prienų krašto muziejaus darbuotojus darbo LIMIS

sistemoje klausimais

1
1

Bielevičienė

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)

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

3. Kita veikla

Bendradarbiavimas su rajono žiniasklaida, supažindinant krašto
visuomenę su muziejaus veikla, vykdomomis mokomosiomis
programomis: parengti 57 informacinius pranešimus, 6
televizijos laidas.
Bendradarbiavimas portale ,,Lietuvos muziejai“ – nuolatinis
informacijos teikimas ir atnaujinimas.
Rajoninėje spaudoje bei muziejaus ir savivaldybės interneto
svetainėse, reklamuoti visus muziejaus renginius bei parodas.
Pristatyti visuomenei ir reklamuoti spaudoje bei interneto
svetainėse muziejaus edukacines programas.
Pristatyti visuomenei ir reklamuoti spaudoje bei interneto
svetainėse trumpalaikes edukacines programas –„Užgavėnių
kaukės“, „Senųjų Prienų beieškant“, „Margučių raštai“ ir kt
Parengti 4 muziejinius pranešimus:

Visus metus

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

Visus metus

Informacinių sistemų
inžinierius Marius
Kimbirauskas
Vyr.
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Etnografė Roma Jotautienė
Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

I-IV ketv.

I-II ketv.
Visus metus

Lietuvos partizanų: K. Pinkvartos-Dešinio, J. KrikščiūnoRimvydo, S. Staniškio-Lito veiklos reikšmė.
Prienų žydai ir jų tragedija 1941 metais.
Šilavoto apylinkių rezidentinės kovos išskirtinumas Lietuvos
kontekste.
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

Mokyklų muziejų konsultavimas. Muziejinės, mokslinės
konsultacijos studentams, moksleiviams.

Visus metus

Vyr. muziejininkė Viktorija
Bielevičienė
Vyr. Fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Vyr. Muziejininkė Viktorija
Bielevičienė

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

Parengti Prienų krašto muziejus naujos ekspozicijos metodinę
medžiagą gidui.

I ketvirtis

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais

Numatome, kad praktiką atliks 4 aukštųjų mokyklų studentai

Visus metus

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti
darbuotojų skaičius)

Numatoma priimti muziejininką.

II ketv.

Direktorė Lolita Batutienė

1
2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų
studijos aukštosiose mokyklose,
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (temos,
vieta, numatomi dalyviai)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

Dalyvauti LIMIS skaitmeninimo centro1 kursuose ir seminaruose.
Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamose
seminaruose ir konferencijose

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

Pagrindiniai ūkiniai darbai:
Visus metus
1. Peržiūrėti muziejaus sudarytas su įstaigomis ir organizacijomis
sutartis ir pagal poreikį jas atnaujinti.
2. Organizuoti elektros fizikinių matavimų vykdymą.
3. Muziejaus transporto priežiūra ir draudimo sutarties
sudarymas 2019-2020 m.
4. Atlikti inventorizaciją.

Visus metus

Einamieji ūkiniai darbai:
1. Garantuoti saugų eksponatų transportavimą į/iš saugyklų ir
fondų į eksponavimo vietas.
2. Aprūpinti muziejaus darbuotojus reikalingomis
kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis.
3. Prižiūrėti, bei tvarkyti muziejaus pastatus ir teritoriją(vykdyti
pastatų techninę priežiūrą ir pildyti techninės priežiūros
žurnalus).
4. Prižiūrėti muziejaus automobilio techninę būklę ir vykdyti
einamąjį remontą.
Darbuotojų instruktavimas: instruktuoti muziejaus darbuotojus
vidaus darbo tvarkos klausimais, priešgaisrinės saugos
klausimais, darbo saugos klausimais.
3. Kitų padalinių darbas

Direktorė

Lolita Batutienė

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

Direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams Leonas
Sakalavičius

