įsakymu Nr. ĮV-12
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.
sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija)

MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS
2015 M. VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi
asmenys

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

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas

Numatomi 2 posėdžiai: 2014 m. muziejaus veiklos ataskaitos ir
2015 m. muziejaus veiklos plano svarstymas. Mažeikių
muziejaus ir jo filialų nuostatų parengimas. Mažeikių
muziejaus istorinės ekspozicijos koncepcija.
Pagal poreikį parengti muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančius dokumentus.

I-IV ketv.

V.Balzeris

I-IV ketv.

V.Balzeris

Projektas „Sambūris Lietuvos galulaukyje – Mažeikių krašte“
skirtas regionų metams“ (gavus finansavimą iš LKT)

2015 m. II – III ketv.

R.Ramanauskienė

Lietuvos kultūros tarybai pateikta projekto "Etnografiniai regionai
Mažeikių muziejuje" paraiška, planuojami renginiai (gavus
finansavimą iš LKT):
Paroda „ Ir po šimto metų tamsoj žiba...“ (balandžio
mėn.)
Paroda „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas“ (gegužės
mėn. )
Liaudies meno paroda „ Aukštaitiško ornamento
melodija“ (rugsėjo mėn.)
Paroda „ Augalinis ornamentas tulpė/lelija Suvalkijos
liaudies kūryboje“ (spalio mėn.) .

2015 m. II-IV ketv.

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Projektas „Gyvenimas, palikęs pėdsaką“, skirtas muzikės Sofijos
Ujeiskytės-Aleksandravičienės 125-ųjų gimimo metinių
paminėjimui. (Gavus finansavimą iš Mažeikių raj. savivaldybės

12 mėn.

D.Končienė

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas
4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir
fondo pavadinimas)
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biudžeto lėšų)
Projektas „Viekšnių etnokultūros regionas fotografijose ir ne
tik...“
Projektas „Liaudies meno - žemaičių senosios medinės sakralinės
skulptūros - skaitmeninimas 3D ir sklaida“ (gavus finansavimą iš
LKT)

09-10 mėn.

D.Končienė

II-IV ketv.

V.Balzeris

Kiekvieną ketvirtį po posėdį t.y.4 posėdžiai per metus, esant
reikalui sušaukti neeilinį fondų komisijos posėdį (pavyzdžiui dėl
eksponato pirkimo). 2 posėdžiai – eksponatų įvertinimui.
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, Surinkti 600 vnt. eksponatų, įsigytų dovanojimo, pirkimo būdu – į
į kokius rinkinius ketinama įsigyti)
pagrindinius ir pagalbinius archeologijos, dailės, fotografijos,
gamtos, istorijos-etnografijos, numizmatikos, raštijos rinkinius.

2015 m.

R.Ramanauskienė

2015 m.

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

Kryždirbystė ir meistrai Mažeikių rajono, Laižuvos seniūnijoje.
Suregistruoti, pašnekinti ir užrašyti šiandienos meistrus, kurie
drožia ar kala kryžius.

II-III ketvirčiai

R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė
Ž.Ruikienė
A.Stankuvienė
V.Ramanauskas
A.Butkuvienė
D.Končienė
R.Ramanauskienė

Visus 2015 m. muziejininkų surinktus eksponatus įrašyti į
pirminės apskaitos knygas.

2015 m.

R.Ramanauskienė

Išrašyti 50 aktų

2015 m.

Suinventorinti 2015 metais gautus pagrindinio fondo eksponatus.
Registruoti naujai gaunamus pagalbinio fondo eksponatus.

2015 m.

J.Miliauskytė
V.Ramanauskas
D.Končienė
Ž.Ruikienė
A.Butkuvienė
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė

5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių
skaičius ir svarstytini klausimai)

1.4. Kiti darbai
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)
2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)
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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)

Akivaizdžiai patikrinti tekstilės rinkinius apie 4000vnt.

I-IV ketv.

R.Ramanauskienė
J. Miliauskytė

Parašyti tęstinį projektą liaudies meno restauravimui.

2015 m.

R.Ramanauskienė

Tikrinti saugyklų ir ekspozicijų saugojimo sąlygas. Patikrinti ir
pagal galimybę sutvarkyti Židikų saugyklose esančius eksponatus.

2015 m.

R.Ramanauskienė
J. Miliauskytė

Patikrinti dvi eksponatų saugyklas (farmacinę ir buities-istorinę)
ypač kruopščiai patikrinant popierinius ir tekstilinius eksponatus
bei vaistinės medinius štanglazus ir prietaisus. Patikrinti visus
medinius baldus, esančius pagr. ekspoziciniuose kambariuose.
Galutinai užbaigti sutvarkyti farmacinę eksponatų saugyklą.

2015 m

D.Končienė

III-IV ketv.

D.Končienė

Koordinuoti edukacinę muziejininkų veiklą. Vesti edukacinius
užsiėmimus 11 tęsiamų temų, pritaikytų ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikams, jaunimui ir suaugusiems
žmonėms.

2015 m. sausio 15 d.

J.Miliauskytė

Mažeikių muziejuje ir rajono švietimo įstaigose, miesto renginių
metu vesti paruoštas edukacines programas, pritaikytas įvairaus
amžiaus žmonių grupėms.

2015 m.

R.Ramanauskienė

Vesti edukacinius užsiėmimus numizmatikos tema „Kelionė po
pinigų pasaulį“

2015 m.

Ž.Ruikienė

Vesti edukacinę programą apie ugniagesio profesiją. Programa
2015 m.
skirta ugniagesių gelbėtojų profesinei šventei-Šv. Florijono dienai.

Ž.Ruikienė

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)
2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų
programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos
skirtos, kur vyks)
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Vesti edukacinius užsiėmimus istorine, bei „gyvosios istorijos“
tematika rajono mokyklų moksleiviams.

V.Ramanauskas

Pagal sudarytą planą dalyvauti edukacinėje programoje

A.Butkuvienė

Edukacinė programa „Prisilietimas prie senosios vaistininkystės“
1. „Vaistažolės nuo sodo iki puodelio“.
2. „Vaistingų arbatų degustacija“.
3. „Vaistažolių sodo pažintis“.
4. „Augalų gydomųjų savybių paskirtis“.
Edukacinė programa „Vaistininkų šeimos tradicijos‘‘
1. ,,Smetoniški patiekalai“
Edukacinė programa ,,Kroketo atgimimas Viekšniuose“
1.,,Susipažinkime – Kroketas „

05-10 mėn.

D.Geistarienė

05-10 mėn.

V.Skiparienė

05-10 mėn.

D.Končienė

Liepos 24 d.

J.Miliauskytė

Mažeikių muziejaus
atidarymui
II- ketv.

J.Miliauskytė

Edukacinė amatų diena su edukacijos pristatymu „Viekšnių
miestelio siuvėjai“ (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje).

Kovo mėn.

D.Končienė

Parodos „Ir po šimto metų tamsoj žiba...XX a. Pr. dzūkiški
marškiniai“ (Dzūkijos etnografinio regiono paveldas), skirtos
Etnografijos regionų metams pristatymas.

Balandžio mėn.

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Paroda „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas“ (Mažosios Lietuvos
etnografinio regiono paveldas).

Gegužio mėn.

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Skulptoriaus Pauliaus Daujoto personalinės darbų parodos
“Akmuo, ne vien tik kapinėms...“ atidarymas (Viekšnių I-osios
vaistinės muziejuje).

Gegužio-birželio mėn. D.Končienė

Edukacijos diena su vietiniais medžio meistrais. (Skirta
Lietuvos muziejų kelias „Liaudies meno grožis“) Mažeikių
muziejuje.
3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

Tekstilės parodos atidarymas iš muziejaus rinkinių (atidarymui).
Fotografijų parodos pristatymas „Mažeikiai. Laisvės gatvė“.

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

Fotografijų ir senų laikraščių parodos pristatymas, skirtos Gegužio mėn.
„Santarvės” -70-mečiui. (Gavus pritarimą ir palaikymą iš
redakcijos).

V.Ramanauskas

„Šimtmetis su Marija Pečkauskaite“ – paroda-akcija, skirta
rašytojos M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos atvykimo į
Židikus šimtosioms metinėms paminėti.

Birželio mėn.

J.Miliauskytė

Parodos „Liaudies meno grožis drožiniuose“ atidarymas
Mažeikių muziejuje (Skirta Lietuvos muziejų kelias „Liaudies
meno grožis“)

Liepos mėn.

V.Ramanauskas

Parodos „Viekšniai – molio karalystė“ pristatymas. (Skirta
Lietuvos muziejų kelias „Liaudies meno grožis“) Lietuvos
aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje.

Liepos mėn.

A.Stankuvienė

Parodos „Viekšnių krašto audinių raštai“ atidarymas (Skirta
Lietuvos muziejų kelias „Liaudies meno grožis“) Viekšnių I-osios
vaistinės muziejuje.

Liepos mėn.

D.Končienė

Paroda „Aukštaitiško ornamento melodija“ (Aukštaitijos
etnografinio regiono paveldas).

Rugpjūčio mėn.

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Fotografijos paroda „ Viekšnių etnokultūros regionas fotografijose Rugsėjo-spalio mėn.
ir ne tik...“ (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje)

D.Končienė

Parodos „Tulpė/lelija Suvalkijos liaudies kūryboje“ pristatymas
(Suvalkijos etnografinio regiono paveldas).

Rugsėjo-spalio mėn.

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Parodos, skirtos J. Vaičkaus ir K. Pukevičiaus 130-sioms
gimimo metinėms paminėti. atidarymas

IV ketv.

V.Ramanauskas

Jubiliejinė Aldonos Butkuvienės aliejinės tapybos darbų paroda –
renginys „Iš Aukštaitijos į Žemaitiją“ (Aukštaitijos etnografinio
regiono paveldas).
Nuolat pildyti, skelbti naują informaciją apie renginius, parodas ir
kitą Mažeikių muziejaus bei jo filialų veiklą, talpinti nuotraukas

Spalio mėn.

A.Butkuvienė

2015 m.

T.Balchunene
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5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek
lankytojų planuojama aptarnauti)
6. Kita veikla

muziejaus interneto svetainėje www.mazeikiumuziejus.lt.
Mažeikių muziejaus svetainės socialiniame tinkle
www.facebook.com
priežiūra ir tvarkymas.
Aptarnauti asmenis, kurie domisi ir tyrinėja mūsų krašto ar
Lietuvos istoriją, etnografiją, papročius.
Konsultuoti pavienius interesantus edukacijos, muziejaus fondų
rinkinių, parodų organizavimo ir muziejaus archyvo klausimais.

2015 m.

R.Ramanauskienė

2015 m.

Ž.Ruikienė

Skaityti paskaitas, istorine, bei „gyvosios istorijos“ tematika 2015 m.
rajono mokyklų moksleiviams.

V.Ramanauskas

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

Mažeikių istorinės ekspozicijos vizijos kūrimas.

V.Ramanauskas

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

Atstatyti archeologinę parodą „Mažeikių kraštas tarp kuršių
žiemgalių ir žemaičių“ ir tekstilės paroda iš muziejaus rinkinių.

2015 m.

J.Miliauskytė
R.Ramanauskienė

Nuolatinės ekspozicijos „ 1945 - 1953 metų rezistencinis
pasipriešinimas buvusioje Mažeikių apskrityje“ atnaujinimas.

2015 m.

A.Butkuvienė

Tekstilės paroda iš muziejaus rinkinių (atidarymui).

Mažeikių muziejaus
atidarymui

J.Miliauskytė

„Mažeikių fotografijos ištakos“

Mažeikių muziejaus
atidarymui
II- ketv.

V.Ramanauskas

Siuvimo reikmenų paroda „Viekšnių amatai“. (Viekšnių I-osios
vaistinės muziejuje)

Kovas-balandis.

D.Končienė

Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba...XX a. pradžios dzūkiški
marškiniai“ (Dzūkijos etnografinio regiono paveldas).

Balandžio mėn.

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Parodėlė „Skriskime“, skirta tarptautinei kosmonautikos ir
aviacijos dienai./ Lietuvos aviacijos pradininko A.Griškevičiaus

Balandžio mėn.

A.Stankuvienė

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

Fotografijų parodą „Mažeikiai. Laisvės gatvė“.
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muziejuje.
Paroda „Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas“(Mažosios Lietuvos
etnografinio regiono paveldas).

Gegužio mėn.

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Skulptoriaus Pauliaus Daujoto personalinė darbų paroda “Akmuo, Gegužio-birželio mėn. D.Končienė
ne vien tik kapinėms...“ (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje)
Numizmatikos paroda Viekšnių muziejuje „Moterys piniguose“

II- ketv.

D.Končienė

Fotografijų ir senų laikraščių paroda, skirta „Santarvės” -70- Gegužio mėn.
mečiui. (Gavus pritarimą ir palaikymą iš redakcijos)

V.Ramanauskas

„Šimtmetis su Marija Pečkauskaite“ – paroda-akcija, skirta
rašytojos M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos atvykimo į
Židikus šimtosioms metinėms paminėti.

Birželio mėn.

J.Miliauskytė

Parodos „Liaudies meno grožis drožiniuose“ atidarymas
Mažeikių muziejuje (Skirta Lietuvos muziejų kelias „Liaudies
meno grožis“)

Liepos mėn.

V.Ramanauskas

Parodos „Viekšniai – molio karalystė“ pristatymas. (Skirta
Lietuvos muziejų kelias „Liaudies meno grožis“) / Lietuvos
aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje.

Liepos mėn.

A.Stankuvienė

Paroda „Viekšnių krašto audinių raštai“ (Skirta Lietuvos muziejų
kelias „Liaudies meno grožis“)/ Viekšnių I-osios vaistinės
muziejuje.

Liepos mėn.

D.Končienė

Viekšnių V.Deniušio meno m-klos moksleivių darbų paroda.
(Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje)

Liepos-rugpjūčio
mėn.

D.Končienė

Paroda „Aukštaitiško ornamento melodija“ (Aukštaitijos
etnografinio regiono paveldas).

Rugpjūčio mėn.

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Paroda iš muziejaus fondų „Jonui Švažui 90“

III ketv.

A.Butkuvienė
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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)

Fotografijos paroda „ Viekšnių etnokultūros regionas fotografijose Rugsėjo-spalio mėn.
ir ne tik...“ (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje)

D.Končienė

Paroda“Tulpė/lelija Suvalkijos liaudies kūryboje (Suvalkijos
etnografinio regiono paveldas).

A.Butkuvienė
Ž.Ruikienė

Rugsėjo-spalio mėn.

Numizmatikos paroda „Didžioji istorija mažame formate“ iš MM II-IV ketv.
fondų .

Ž.Ruikienė

Paroda skirta J. Vaičkaus ir K. Pukevičiaus 130-sioms gimimo IV ketv.
metinėms paminėti.

V.Ramanauskas

Tarpukario fotografų H. Gurvičiaus ir P.Vaišnoro fotografijų IV ketv.
paroda (gavus finansavimą).

V.Ramanauskas

Fotografijų paroda „Seniausio Mažeikių paminklo - J.Motuzo Rugsėęjo mėn.
koplytstulpio 100-metis, I-as pasaulinis karas“. (Gavus
finansavimą iš Kultūros paveldo departamento)

V.Ramanauskas

Jubiliejinė Aldonos Butkuvienės aliejinės tapybos darbų paroda –
renginys „Iš Aukštaitijos į Žemaitiją“ (Aukštaitijos etnografinio
regiono paveldas).

Spalio mėn.

A.Butkuvienė

Paroda „Degtukų dėžučių etiketės – mažoji grafika“
Keramikės G.Jacenaitės paroda Utenos kraštotyros muziejaus
filiale Leliūnuose

Gruodžio mėn.
II ketvirtis

A.Butkuvienė
R.Ramanauskienė

Parodos „XIX-XXI a. Metaliniai kryžiai“ pristatymas Renavo
dvaro sodyboje (Skirta Lietuvos muziejų kelias „Liaudies meno
grožis“)
Liaudies meno – senosios medinės sakralinės skulptūros – paroda
3D formatu / www.mazeikiumuziejus.lt www.epaveldas.lt (gavus
finansavimą)

Liepos mėn.

R.Ramanauskienė
Ž.Ruikienė

Gruodis

V.Balzeris
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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

Parengti ir sumaketuoti periodinį (kartą per ketvirtį) skaitmeninį 2015 m.
laikraštį „Krežis“ apie edukacinę muziejininkų veiklą, išplatinti
rajono švietimo įstaigose bei pageidaujantiems muziejaus
edukacijų lankytojams el. paštu.

J.Miliauskytė

Rengti skaitmeninį informacinį leidinuką moksleiviams (kartą per
ketvirtį) „Kolekcininkas“ (buvo leidžiamas Mažeikių muziejuje
2004 m. , skaitmeniniu formatu leistas 2014 m. )

Ž.Ruikienė

2015 m.

Gavus finansavimą kartu su leidykla „Žuvėdra“ parengti spaudai IV ketv.
ir išleisti knygą „Keramikė Genė Jacėnaitė. Mintys molyje“
Kvietimų ir plakatų išleidimas parodai „Ir po šimto metų tamsoj
žiba...XX a.pradžios dzūkiški marškiniai“ (Dzūkijos etnografinio
II ketv.
regiono paveldas).
Kvietimų ir plakatų išleidimas parodai „Vakarų Lietuvos istorinis
kostiumas“(Mažosios Lietuvos etnografinio regiono paveldas).

II ketv.

Kvietimų ir plakatų išleidimas parodai „Aukštaitiško ornamento
melodija“ (Aukštaitijos etnografinio regiono paveldas).

III ketv.

Plakatų, kvietimų ir katalogo išleidimas parodai iš muziejaus
fondų „Jonui Švažui - 90“

IV ketv.

Plakatų ir kvietimų išleidimas parodai “Tulpė/lelija Suvalkijos
liaudies kūryboje (Suvalkijos etnografinio regiono paveldas).

III ketv.

Plakatų, kvietimų ir katalogo išleidimas jubiliejinei Aldonos
Butkuvienės aliejinės tapybos darbų parodai – renginiui „Iš
Aukštaitijos į Žemaitiją“ (Aukštaitijos etnografinio regiono
paveldas).
Plakatų, kvietimų, katalogo išleidimas parodai „Degtukų dėžučių
etiketės – mažoji grafika“

V.Ramanauskas
A.Butkuvienė
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Plakatas renginiui „Viekšnių etnokultūros regijonas fotografijose
ir ne tik...“
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Rugpjūčio mėn.

D.Končienė

Plakatas renginiui „Gyvenimas palikęs pėdsaką...“
Gruodžio mėn.
Straipsnis „Istorinė Mažeikių apžvalga fotografijos kontekste iki 2015 m.
1940m.“

D.Končienė
V.Ramanauskas

Straipsnis „Fotografija Mažeikiuose iki 1940m“.

V.Ramanauskas

Straipsnis rajoninėje spaudoje apie Viekšnių muzikę Sofiją Gruodžio mėn.
Ujeiskytę

D.Končienė

Tyrinėti Raštijos rinkinio religinių paveikslėlių kolekciją

2015 m.

J.Miliauskytė

Tęsti medžiagos rinkimą papildant bylą „Esperantininkai
Mažeikių rajone“

2015 m.

Ž.Ruikienė

Rinkti medžiagą apie „Orlen Lietuva“ (AB „Mažeikių nafta“ )
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos istoriją.

2015 m.

Ž.Ruikienė

Tęsti medžiagos rinkimą apie Mažeikių krašto fotografus. 2015 m.
(Negatyvų kaupimas, skenavimas ir sisteminimas.)

V.Ramanauskas

Gavus finansavimą, susipažinti su urbanistikos
specialisto, II-IV ketv.
architekto, profesoriaus A. Miškinio ikonografiniu archyvu,
nuskenuoti su Mažeikių kraštu susijusius atvirukus ir fotografijas.
5. Mokslinių straipsnių rengimas
6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje
(tema, vieta)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose
ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai)
8. Pranešimai mokslinėse konferencijose
9. Kiti darbai

Pildyti kraštotyrinę, teminę muziejaus bibliotekos duomenų bazę
iš periodinių leidinių, knygų, žurnalų ir tęstinių leidinių Mažeikių
rajono kultūros paveldo tema

2015 m.

Ž.Ruikienė
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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)

Numatoma įvesti į muziejaus duomenų bazę 500 įrašų apie
eksponatus

2015 m.

R.Ramanauskienė

Sudaryti muziejaus bibliotekoje esamų spaudinių kompiuterinę
apskaitą.

A.Butkuvienė

Suskaitmeninti raštijos skyriaus religinių paveikslėlių – abrozdėlių 2015 m.
kolekciją

T.Balchunene
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė

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

Mažeikių krašto fotografų negatyvų kaupimas, skenavimas ir
sisteminimas.
Skaitmeninamų eksponatų atrankos kriterijai: Seniausi,
2015 m.
vertingiausi rinkinių eksponatai.

V.Ramanauskas

Apie 450 eksponatų

2015 m.

Dalyvauti LM ISC LIMIS centro rengiamuose mokymuose
pradedantiesiems dirbti LIMI sistemoje

2015 m.

R.Ramanauskienė
T.Balchunene
J.Miliauskytė
V.Ramanauskas

10 informacinių pranešimų spaudai.

2015 m.

R.Ramanauskienė

Paruošti ir perskaityti dešimt informacinių pranešimų radijo
laidoje apie Mažeikių rajone veikusius ir dar esančius vandens
malūnus

kovas-balandis

A.Butkuvienė

Informacija spaudoje – 5 renginiams

Prieš renginius

D.Končienė

Atspausdinti, redaguoti, iliustruoti fotografijomis kraštotyrinius
Vinco Ramanausko atsiminimus. ( Apie 150 lapų)

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

Bendradarbiauti
rengiant
internetinę
Mažeikių
krašto 2015 m.
enciklopediją, rašyti straipsnius Mažeikių krašto istorijos
klausimais.

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

Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą interesantams ir
kolegoms apie muziejuje esančius rinkinius

2015 m.

R Ramanauskienė

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

Toliau rinkti metodinę-istorinę medžiagą apie Viekšnių krašto
dvarus ir šio krašto šviesuomenę.

2015 m.

D.Končienė

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais

Teikti paslaugas interesantams, besidomintiems bibliotekoje
esančia kraštotyrine medžiaga

2015 m.

A.Butkuvienė

Dalyvauti LMA, RAAS, LKDTC organizuojamuose seminaruose
edukacijos organizavimo ir fondų priežiūros klausimais

2015m.

R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė

Muziejaus bibliotekos informacijos ir paieškos priemonių fondo
sistemos sudarymas
Viekšnių I-osios vaistinės muziejaus kiemelyje esančio šulinio
atnaujinimas.
Vaistininko vaistažolių sode buvusių sūpynių ir suolelio
atstatymas
Rašytojos Šatrijos Raganos memorialinio muziejaus stogo ir
pastato kapitalinis remontas (gavus finansavimą)

2015 m.

A.Butkuvienė

2015 m.

D.Končienė

2015 m.

D.Končienė

2015 m.

V.Balzeris

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)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai)

3. Kitų padalinių darbas

___Mažeikių muziejaus direktorius____
(Vadovo pareigos)
___

______________________________
(parašas)

2015-02-11_________
(Užpildymo data)
___________________________________________

_______Vaidotas Balzeris_____
(vardas, pavardė)

