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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS ŽODIS
Mieli skaitytojai, tenka kreiptis į Jus labai subtiliu klausimu gana skausminga tema.
Keičiasi laikai, keičiasi ne tik daiktai, keičiasi žmonių poreikiai ir galimybės. Mūsų muziejaus
laikraštėlis „Krežis“ pradėjo savo kelią pas Jus 2009 metais. Norėjosi artimesnio santykio su aktyviaisiais
mūsų edukacijų gerbėjais. Tikėjomės radę būdą, kaip greitai, išsamiai, nuotaikingai pranešti edukacines
naujienas, pasidalinti rūpesčiais ir džiaugsmais, papasakoti apie saugomus eksponatus, palaikyti tiesioginį
ryšį su lankytojais. Po kelerių metų praplėtėme veiklą, kartu su „Krežiu“ ir „Kreželio kolekcija“ jus ėmė
lankyti ir laikraštėlis „Kolekcininkas“.
Bet per 8 metus pasikeitė komunikavimo situacija. Muziejus jau kasdien pasiekiamas facebook
paskyroje
https://www.facebook.com/mazeikiumuziejus/
ir
mūsų
internetinėje
svetainėje
www.mazeikiumuziejus.lt, galite tiesiogiai kreiptis informacijos žinutėmis, jei iškyla skubių klausimų –
skambinti. Kadangi laiškų, pasiūlymų, pageidavimų iš Jūsų nesulaukiame, Mažeikių muziejaus kolektyvui
iškilo dilema: ar bereikia žmonėms laikraštėlių, ar nėra tai beprasmis darbas, tuščias laiko švaistymas.

Todėl šiais metais atliekame tyrimą – aiškinamės, ar šiuos laikraštėlius iš viso dar kas
nors skaito, ar juos geriau pakeisti lakoniškesne pranešimų forma, ar Jums visai nieko
nereikia.

Keturis kartus per metus, Jus, gerbiami skaitytojai, aplankys tik šitoks „pradedantis byrėti Krežis“.
Pertrauką suteikiame „Kolekcininko“ ir „Kreželio kolekcijos“ gerbėjams. O iš jūsų norime tik atvirų
atsakymų į konkretų klausimą:

KĄ VEIKIU, SULAUKĘS LAIKRAŠTĖLIŲ IŠ MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS?
• Perskaitau visą, dar norėčiau ir toliau gauti
:-D
• Perverčiu, pasižiūriu tik antraštes ir nuotraukas

• Neskaitau, bet pagalvoju, kad seniai nebuvau muziejuje
:-/
• Ištrinu kaip šiukšlę net neatsivertęs

Pasirinkite vieną iš variantų ir atsakykite mums. Per metus iš 200 adresų, kuriais šiai
dienai išsiunčiame savo laikraštėlius, sumuosime teigiamus atsakymus, kurie ir nulems
tolimesnę mūsų ateitį. Visi neatsiuntusieji atsakymo respondentai bus priskirti paskutinio
varianto grupei. Jei atsakysite, kad esame reikalingi, susitiksime kitais metais.
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Tiražas = draugų skaičiui
AR MES VIS DAR TURIM DRAUGŲ???

