KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis
Pasiektas rezultatas
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Projektinė veikla (projekto
1. Įvykdytas projektas „Inovatyvus ekspozicijos atnaujinimas: „Istorinis Kelmės dvaro vaidmuo
pavadinimas, kokiems fondams teiktos 1863 m. sukilime“,
paraiškos, koks gautas finansavimas)
Lietuvos kultūros taryba – 10 000 Eur, Kelmės rajono savivaldybė – 2 300 Eur.
Pagal šį projektą naujais dvarų kultūros eksponatais ir interaktyviais sprendiniais atnaujinta
Kelmės krašto muziejaus ekspozicija apie Kelmės dvaro istoriją. Panaudojus naujas technologijas
buvo sukurtas interaktyvus paveikslas „1831 m. sukilimo Lietuvoje pradžia Kelmės dvare“, kuris
kompiuterinės animacijos pagalba vaizdžiai pasakoja apie susidariusią situaciją, nulėmusią
1831m. sukilimo Lietuvoje pradžios paankstintą datą ir neplanuotą vietą - Kelmės dvarą.
Ekspoziciją puikiai papildo naujai įsigyti XIX a. I p ginklai bei dvariškos buities baldai.
2. Įvykdytas projektas „Liaudies meno eksponatų restauravimas ir konservavimas“
Lietuvos kultūros taryba – 1500 Eur, Kelmės krašto muziejus – 375 Eur.
Buvo restauruotos septynios XX a. pr. medinės skulptūrėlės ir keturios XIX a. vid. medinės
skrynios dekoruotos plokštės.
3. Parengti projektai Lietuvos kultūros rėmimo fondui dėl dalinio finansavimo:
3.1. Interaktyvus žaidimas ,,Apgink savo kraštą"
3.2. Mokslinės konferencijos „Kelias į Lietuvos nepriklausomybę Kelmės krašte: priešistorė,
kovos savivaldos formavimasis“ surengimas.
3.3. ,,Liaudies meno eksponatų restauravimas ir konservavimas“
3.4. Pažintinis – informacinis leidinys ,,Kelmės krašto dvarai“
4. Bendradarbiavimas su investicinio projekto „ Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies
sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams rengėjais.
5. Finansavimo paieška projektui „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos
ekspozicijos įrengimas“
6. Bendradarbiavimas su projekto dėl Kelmės dvaro parko sutvarkymo projekto rengėjais .
7. Bendradarbiavimas su Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru dėl Trečiojo
amžiaus universitete studijuojančių edukacinės veiklos vykdymo

Atsakingas asmuo
D.Žalpienė
R. Serva

B.Radavičienė

R.Serva
L.Šimkutė
B.Radavičienė
D.Žalpienė
D.Žalpienė

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu,
kiek, į kokius rinkinius įsigyta)

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta,
trukmė, dalyviai)
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Pravesta 12 posėdžių. Svarstytini klausimai:
- vertės nustatymas naujai gautiems eksponatams, eksponatų buvusių įvertintų simboline 1 lito
(0,29 Eur) verte perkainavimas
- eksponatų restauravimas ir konservavimas
- eksponatų pirkimas
Per ataskaitinius metus muziejus įsigijo 881 eksponatus. 844 eksponatai pateko į pagrindinį fondą
ir 37 į pagalbinį fondą. Muziejui 868 eksponatus dovanojo, 13 muziejus nupirko. Į etnografinį
rinkinį įsigyta 10 eksponatų, į nuotraukų rinkinį – 159, į meno rinkinį – 40, į istorijos rinkinį –
113, į spaudinių rinkinį – 522 . Muziejui M. Ditkevičienė perdavė savo ir savo tėvo Kazio
Mackevičiaus asmeninių daiktų – 101 vnt. Šiaulietis Jonas Tamulis atidavė muziejui savo
kalendorių kolekciją. Menotyrininkas Vytenis Rimkus Užvenčio kraštotyros muziejui padovanojo
1963 m. tapytą paveikslą ,,Užvenčio klebonija“. Kelmiškė Irena Sabaitytė atidavė muziejui savo
šeimos XX a. pr. dokumentų ir nuotraukų archyvą – 102 vnt.
Dvaro ekspozicijos atnaujinimui nupirkti XX a. pr. baldai: staliukas –210 Eur, veidrodis – 130
Eur, staliukas-spintelė – 99 Eur ir prausyklos komplektas – 52,68 Eur. Iš Vitos Voverienės
asmeninės XVIII a. pab. rokoko stiliaus baldų kolekcijos muziejus nupirko 2 fotelius – 1000
Eur, sofą – 500 Eur, stalą – 452 Eur .
1831 m. sukilimo ekspozicijai papildyti buvo nupirkti 1831 m. išleisti 2 laikraščiai – 60 Eur, XIX
a.vid. nupjautavamzdis kapsulinis šautuvas – 160 Eur, kardas su makštimi XIX a. pab. – 400 Eur
ir XIX a. vid. kovos dalgis – 500 Eur.
Etnografinė kraštotyrinė ekspedicija Užvenčio miestelyje ir seniūnijos kaimuose.
Buvo tęsiamos kraštotyrinės ekspedicijos filmuojant išnykusius Šaukėnų seniūnijos dvarus ir
kaimus.

B. Radavičienė
R. Serva
L. Šimkutė
B. Radavičienė

M. Knyzelienė

M. Knyzelienė
E. Burdulienė

2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas skaičius)

Išrašyti 57 priėmimo aktai. Įrašyti 881 eksponatai į pirminės apskaitos knygas.
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2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų skaičius)
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių
eksponatų skaičius, tikrinimo

Suinventorinta 790 pagrindinio fondo ir 37 pagalbinio fondo eksponatų.
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Patikrinta nuotraukų rinkinio 2716 vnt. eksponatai. Visos nuotraukos rastos.
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rezultatai)
3.2. Konservavimas, restauravimas
(nurodyti konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį, užpildytų
pasų skaičių),

Konservuota ir restauruota 12 liaudies meno eksponatų.
Šiaulių ,, Aušros “ muziejaus restauravimo centre konservuotos ir restauruotos septynios
medinės skulptūrėlės ir keturios, medinės skrynios dekoruotos plokštės.
Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės kūrinių konservavimo ir
restauravimo katedroje vienas mikštasuolis.
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3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas

Visi eksponatai ekspozicinėse vitrinose nuvalyti. Ekspozicijose, kuriose yra eksponatų iš
tekstilės, išvėdinti, pakeistos apsaugos priemonės nuo kenkėjų.
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III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus,
tikslines grupes)
2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas,
kokioms lankytojų grupėms jos
skirtos, kur ir kada vyko)

11000
2016 m. Kelmės krašto muziejuje naujai parengtos ir pristatytos šios edukacinės programos:
2016-03-24 „Žaliojo ketvirtadienio“ rytmetis, kurio metu mažieji kelmiškiai ruošėsi vaikų
Velykėlėms
2016-11-16 Edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Molio žiedimas“
2016-11-17 Edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas
šiandienai: siuvimas“
2016 m. Kelmės krašto muziejuje buvo tęsiamos šios edukacinės programos:
2016-02-09 Užgavėnių linksmybės prie Kelmės dvaro svirno: kaukių paroda ir pasirodymai,
Morės deginimas, blynų kepimas. Uogienių virėjų konkursas „Puikiausia uogienė Užgavėnių
blynams“
2016-12-17 – 12-19-23 Edukaciniai užsiėmimai „Kalėdiniai burtai Kelmės dvaro rūsių
prietemoje“ (skirta 7 – 18 m. amžiaus grupėms).
Visus metus Kelmės krašto muziejuje vyko šie edukaciniai užsiėmimai:
Kelmės dvaro baudžiavinis kalėjimas (7 – 10 m. amžiaus grupėms);
Indėnų buitis ir žaidimai (7 – 18 m. amžiaus grupėms);
Lietuvių tradiciniai piemenavimo papročiai (7 – 18 m. amžiaus grupėms);
Audimo mokymo užsiėmimai (7 – 18 m. amžiaus grupėms);
„Kaip lietuviai prieš šimtą metų gyveno“ (7 – 10 m. amžiaus grupėms);
Edukacinis užsiėmimas-ekskursija „Kelmės miesto istorija“ (7 – 18 m. amžiaus grupėms);
„Dvarininkai pasakoja apie dvarą ir jo papročius“ (7 – 18 m. amžiaus grupėms);
„Kelmės kraštas: sakmės, etnografija, tarmė“ (7 – 14 m. amžiaus grupėms);
Lipdytinės keramikos paslaptys (skirta suaugusiems ir įvairių amžiaus grupių moksleiviams);
Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas šiandienai (skirta suaugusiems ir įvairių amžiaus
grupių moksleiviams).
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3. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir vietą)

Edukacinė programa-ekskursija „Juozas Liaudanskis“ (skirta kelmiškiui akmentašiui, 7 – 18 m.
amžiaus grupėms);

L. Šimkutė

2016-01-13 Sausio 13-osios minėjimas. Prisiminimų vakaras „Niekas nepamiršta“
2016-02-09 Užgavėnių linksmybės prie Kelmės dvaro svirno. Uogienių virėjų konkursas
„Puikiausia uogienė Užgavėnių blynams“
2016-02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo programa Kelmės krašto muziejuje.
Dokumentų ir nuotraukų parodos „Nepriklausomybės kūrimasis Kelmės krašte“ atidarymas,
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti; iškilmingas minėjimas-koncertas „Lietuva
– mano pasaulis“
2016-02-26 Koncertas „V. A. Mocartas ir jo amžininkai“, skirtas kompozitoriaus 260-osioms
gimimo metinėms paminėti
2016-03-11 Šventinis minėjimas-koncertas „Kovo 11-oji –vienybės ir džiaugsmo diena“, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti
2016-03-16 Viktorina Kelmės rajono savivaldybės moksleiviams „Dvarų vaidmuo Lietuvos
istorijoje“
2016-03-24 „Žaliojo ketvirtadienio“ rytmetis, kurio metu mažieji kelmiškiai ruošėsi vaikų
Velykėlėms.
2016-04-03 Atvelykio šventė prie Kelmės dvaro. Organizatoriai: Kelmės krašto muziejus, Kelmės
kultūros centras
2016-05-04 Projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ koncertas
2016-05-20 Muziejų naktis Kelmės dvaro rūmuose: „Daiktų istorijos“ Kino filmas prie dvaro
rūmų „Frankofonija“(Rež. Aleksandr Sokurov. Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino
pavasaris“)
2016-05-27 Tarptautinis senovinių žaidimų seminaras
2016-06-18 Lietuvos muziejų kelias: kultūros popietė „Lietuvos bajorai“. Naujosios Akmenės
kultūros rūmų teatro spektaklis „Žemaitė ir trys mylimos“ (režisierė Andrėja Gričiutė)
2016-06-29 Rajono pasakotojų švenė-konkursas „Žodis žodį gena“ Kelmės krašto muziejaus
svirne
2016-07-06 Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos proga fotomenininko Zino Kazėno-Zikos
fotografijų parodos „Lietuva – laisvės šalis: 1988-1991“ pristatymas prie Kelmės dvaro; šventinis
renginys Kelmės dvare; tarptautinio Tytuvėnų festivalio koncertas – muzikinė komedija
„Senberniai“
2016-07-12 – 15 Vasaros tradicinių etnografinių kursų molio, audimo, juvelyrikos, akmentašių
sekcijų užsiėmimai (KKC)
2016-07-17 Kelmės dvaro sodyboje Pasaulio žemaičių teatro šventė
2016-08-12 Žolinės popietė Kelmės dvaro svirne. Svečiuose bitininkai Feliksas Ramanauskas ir
Diana Strelkauskienė kalbėjo tema – „Bičių produktai žmonių sveikatai“
2016-08-12 Dvaro sodybos kieme Thomo Vinterbergo filmas „Komuna“ (Projektas „Kino
karavanas“)
2016-08-26 Muziejininkai dalyvavo Tarptautinės jaunimo dienos renginio programoje (šaudyme
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iš lankų) „Jaunimo diena 2016“, vykusiame Kelmės miesto „Draugystės“ parke
2016-09-17 Koncertas Kelmės dvare – barokinės operos fragmentai kontratenorams „Dainuok,
kol tapsiu pilnas džiaugsmo“ (Projektas „Kražių opera 2016“)
2016-09-22 Vieša paskaita „Saulės mūšiui – 780“
2016-09-27 Paminėta turizmo diena ir pristatytas ekspozicijos atnaujinimas virtualiu paveikslu „
1831 m. sukilimo pradžia Kelmės dvare“
2016-09-30 Zino Kazėno-Zikos parodos „Laukinia vakarai + rodeo“ atidarymas; ansamblio
„Vydraga“ koncertas; piešinių konkurso „Kaubojai“ nugalėtojų apdovanojimas; viktorina;
kaubojų maisto degustavimas; aprangos kodas – „Country“ stilius
2016-11-16 Edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Molio žiedimas“
2016-11-17 Edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas
šiandienai: siuvimas“
2016-11-29 Susitikimas su kino operatoriumi, spaudos fotografu Gvidu Kovėra: filmo „Debesų
avys“ peržiūra ir fotografijų parodos išlydėtuvės
2016-12-16 Kelmės šaulių būrio vado Šaulių muziejaus įkūrėjo Vytauto Pūtvio-Putvinskio 115ųjų metinių paminėjimas
2016-12-28 Šventinis koncertas „Ispaniška fiesta“
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2016-05-21 Prozos ir poezijos skaitymai netradicinėje Užvenčio dvaro erdvėje: „Literatūros ir
meno naktis – Šatrijos Raganos sename dvare“; „Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltų rožių
sidabrinės akys žiūri į mane pro langą...“
2016-06- 03 Pristatyta iš Minupių kaimo kilusio mokslininko agronomo-ekonomisto Algirdo Jono
Raubos knyga „Raubų ir Gedminų giminės atminties išsaugojimas“
2016-07-15 Pažintinė konferencija „Užvenčio krašto šviesuoliai. Žemaitės drąsa“. Pranešimai:
„Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Smilgevičius. Gyvenimo istorija “(Milda
Knyzelienė), „Povilas Višinskis ir Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“ (Rita Grišienė), „
Žemaitės drąsa“ (Aldona Ruseckaitė)
2016 -07-11 Muziejuje vyko renginys, skirtas Eduardo Urbanavičiaus 80 -ąjam jubiliejui paminėti
2016-11-11 Istorinio romano „Bronislovas ir imperatorius“
pristatymas. Dalyvavo autorius Regimantas Dima. (Pagrindinis knygos herojus gyveno Užvenčio
dvare apie 1860 m.)
2016-12-08 Susitikimas su rašytoju Gasparu Aleksa. Romano „Šventojo Akiplėšos medžioklė“
pristatymas
Šaukėnų kraštotyros muziejuje
2016-05-13 Knygos apie profesorių dr. Albertą Rosiną „Lingvistika irgi mokslas“ pristatymas
2016-08-12 Kraštiečių kūrybos paroda ir skaitymai (kartu su biblioteka ir kultūros amatų centru)
Žalpių kraštotyros muziejuje:
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2016-02-18 Popietė „Tavęs, lietuvi, praeity ieškojau“, skirta muzikos instrumentų meistro,
pirmojo sklandytuvo Lietuvoje statytojo Jono Garalevičiaus 145-osioms gimimo metinėms
2016-05-20 Viktorina ,,Protų kovos“, skirta Muziejaus dienai
2016-09-16 Edukacinė programa Pakražančio gimnazijos 6 klasės mokiniams ,,Ką žinai apie
Jeronimą Ralį bei jo kūrinius“?
2016-10-25 Popietė ,,Su Odisėja per pasaulį...“, skirta Jeronimo Ralio 140 – osioms gimimo
metinėms
2016-12-22 Popietė ,,Kalėdiniai burtai ir žaidimai“
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4. Muziejaus interneto svetainės plėtra
(kas ir kaip buvo atnaujinta)

Pastoviai buvo pildomos svetainės www.kelmesmuziejus.lt dalys: naujienos, renginiai, veikla.

D.Žalpienė

5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų grupes
ir skaičių)
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS

Fonduose apsilankė 15 lankytojų. Fonduose saugomais etnografiniais eksponatais domėjosi
tautodailininkai, studentai.
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1. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant filialą)

Įvykdžius projektą „Inovatyvus ekspozicijos atnaujinimas: „Istorinis Kelmės dvaro vaidmuo
1831metų sukilime“ naujais dvarų kultūros eksponatais ir interaktyviais sprendiniais atnaujinta
Kelmės krašto muziejaus ekspozicija apie Kelmės dvaro istoriją. Panaudojus naujas technologijas
buvo sukurtas interaktyvus paveikslas „1831 m. sukilimo Lietuvoje pradžia Kelmės dvare“, kuris
kompiuterinės animacijos pagalba vaizdžiai pasakoja apie susidariusią situaciją, nulėmusią
1831m. sukilimo Lietuvoje pradžios paankstintą datą ir neplanuotą vietą - Kelmės dvarą.
Ekspoziciją puikiai papildo naujai įsigyti XIX a. I p ginklai bei dvariškos buities baldai.
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2. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

2016-01-13 Vytauto Daraškevičiaus parodos „Į laisvę. 1988–1991 m.“
2016-02-09 Užgavėnių kaukių paroda prie Kelmės dvaro svirno
2016-02-16 Dokumentų ir nuotraukų paroda „Nepriklausomybės kūrimasis Kelmės krašte“ (iš
muziejaus fondų), skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti
2016-03-18 Tautodailininko Ryčio Milkinto autorinės skulptūrų parodos „Sukurti gėriui“
2016-04-07 Tarptautinė fotografijos paroda „Gyvos žemės mintys“ Parodoje – Lietuvos,
Portugalijos, Vietnamo, Čekijos ir kt. šalių fotografų nuotraukos. Parodos organizatoriai:
Mažeikių r. savivaldybės kultūros įstaigos
2016-04-25 Kelmės rajono technologijų mokytojų ir mokinių kūrybos darbų
2016-05-20 Kelmės krašto retro transporto priemonių paroda;
2016-05-20 Kolekcionieriaus Zenono Mikučio senųjų radijo imtuvų;
2016-05-20 Stanislovo Bukančio dumplinių muzikos instrumentų;
2016-05-20 Bernadetos Ščeponavičienės rašiklių bei Jono Levicko ženklelių ir pinigų kolekcijų)
2016-06-18 Senųjų fotografijų paroda „Tarpukario bajorai“ (rengėjai: Lietuvos bajorų
karališkosios sąjungos narys Kazys Mackevičius, fotografas Rimantas Vilavičius)
2016-06-18 Fotografijų paroda „Kelmės krašto dvarai“ (iš muziejaus fondų)
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2016-07-06 Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos proga fotomenininko Zino Kazėno-Zikos
fotografijų paroda „Lietuva – laisvės šalis: 1988-1991“ prie Kelmės dvaro
2016-07-17 Pasaulio žemaičių teatro šventė. Kino ir teatro aktoriaus Juozo Budraičio fotografijos
paroda.
2016-09-30 Zino Kazėno-Zikos parodos „Laukiniai vakarai + rodeo“ (fotografija, fotografija,
tapyba, asambliažai, videofilmai, kolekcijos: diržai ir sagtys)
2016-10-10 Aisčio Teišerskio tapybos darbų paroda „Emocijos portrete“ (iš muziejaus fondų)
2016-10-18 Tautodailininko Antano Bernatonio tapybos ant langinių paroda
2016-10-21 Kino operatoriaus, spaudos fotografo Gvido Kovėros fotografijos
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
2016-03-17 „Jie garsino Šaukėnus“ – poetai ir rašytojai kilę iš Šaukėnų (iš muziejaus fondų)
2016-10-06 Nuotraukų, straipsnių paroda apie Vladą Pūtvį-Putvinską (iš muziejaus fondų)
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2016-02-04 Parodos „Evoliucijos įrodymas – fosilijos“ atidarymas (Parodoje eksponuojamos
fosilijos iš asmeninės A. Ambrozos kolekcijos)
2016-03-03 Parodos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti „Lietuvos istorija pašto
ženkluose“ atidarymas. Parodos eksponatai iš asmeninės V. Paulionio kolekcijos
2016-04-08 „Jie byloja apie mūsų istoriją“ (iš muziejaus fondų)
2016-05-21 Prozos ir poezijos skaitymai netradicinėje Užvenčio dvaro erdvėje: „Literatūros ir
meno naktis – Šatrijos Raganos sename dvare“; „Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltų rožių
sidabrinės akys žiūri į mane pro langą...“ Renginio metu muziejuje taip pat veikė akvarelės darbų
paroda „Užvenčio dvaras: realybė ir iliuzija“ (buvo eksponuojami akvarelininkų plenero kūriniai,
kuriuose vaizduojamas Užvenčio dvaras)
2016-07-11 Eduardo Urbanavičiaus akvarelės darbų paroda, skirta 86-osioms gimimo metinėms
paminėti
2016-08-01–10 „Respublikinė kalviškosios kryždirbystės paroda“
2016-08-01–31 Kalvio Vytauto Jaručio „Mažosios plastikos paroda“
2016-11-10–2016-12-31 Kauno rajono Piliuonos tapybos studijos Naiviosios tapybos paroda

E.Burdulienė

M. Knyzelienė

Kelmės krašto muziejuje iš visų surengtų parodų : 6 parodos iš muziejaus fondų ir 7
profesionalaus meno parodos.
3. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

,,Žalpių dvaro nuotraukų archyvas“ www.kelmesmuziejus.lt
,,Juozas Liaudanskis“ www.kelmesmuziejus.lt
,,Kelmiškis Bolys Sabaitis Lietuvos Respublikos kariuomenės autokuopoje 1927 – 1928 metais“
www.limis.lt

B. Radavičienė
L. Šimkutė
B. Radavičienė

4. Bendradarbiavimas su kitais
muziejais (kokioms parodoms, kokių
ir kiek eksponatų paskolinta)
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejui paskolinti 218 eksponatų.
Kurtuvėnų regioninio parko muziejui – 5 eksponatai.

B. Radavičienė

Žalpienė D. Prisidėkite prie Lietuvos istorijos išsaugojimo: Kelmės krašto muziejus kviečia
pasidalinti dokumentais nuotraukomis, liudijančiomis Lietuvos valstybės kūrimą ir stiprinimą nuo
XIX a. pabaigos iki 2016 metų. // Bičiulis. – 2016, kovo 19.
Žalpienė D. Prisidėkite prie Lietuvos istorijos išsaugojimo: Kelmės krašto muziejus kviečia
pasidalinti dokumentais nuotraukomis, liudijančiomis Lietuvos valstybės kūrimą ir stiprinimą nuo
XIX a. pabaigos iki 2016 metų. // Kelmiškiams. – 2016, kovo 25.
Šimkutė L. Gaštynų dvaras. // Bičiulis.- 2016, birželio 11.
Burdulienė E. Šaukėnų žiemos žemės ūkio mokykla. // Bičiulis. – 2016, birželio 22.
Šimkutė L. Kai A. Gricius keliavo po mūsų kraštą... [pradžia] // Bičiulis. – 2016. – rugsėjo 14.
Šimkutė L. Kai A. Gricius keliavo po mūsų kraštą... [pabaiga] // Bičiulis. – 2016. – rugsėjo 21.
Šimkutė L. Krašto muziejuje – A. Teišerskio tapyba. // Bičiulis. – 2016, spalio 15.
Šimkutė L. Dvaro svirne – A. Bernatonio tapyba ant langinių. // Bičiulis. – 2016, spalio 22.
Burdulienė E. Išnykusi aktoriaus Juozo Budraičio gimtinė. // Kelmės kraštas. – 2016, spalio 29.
Burdulienė E. Nykstantis Gudmoniškės kaimas. // Bičiulis. – 2016, lapkričio 16.
Straipsnių bendraautorė E.Burdulienė:
Liepsnojo Šaukėnai (Z. Mikšio atsiminimai). // Kelmės kraštas. – 2016, vasario 20.
Griškevičius G. Apie žmonių „Chaoso pilies“ vaikus ir prasmingą knygą apie... knygą. // Palangos
tiltas. – 2016, birželio 6.
Paskutinė pasmerktųjų žydų kelionė (Z. Mikšio atsiminimai). // Kelmės kraštas. – 2016, lapkričio
28.

2. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius, pavadinimas,
vieta)
3. Kiti darbai
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti
įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų
apie eksponatus bei skaitmeninių

Milda Knyzelienė, konferencijoje „Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Jonas
Smilgevičius. Gyvenimo istorija.“
Parengta ir perskaityta vieša paskaita visuomenei „Saulės mūšiui – 780“.
Straipsnių rašymas rengiamai knygai „Žymūs žmonės. Kelmės kraštas“

R. Serva
D.Žalpienė,
L.Šimkutė

Vykdoma priėmimo aktų ir GEK knygos kompiuterinė apskaita, lygiagrečiai vedant ir eksponatų
rašytinę apskaitą. Įvesta į muziejaus kompiuterinę duomenų bazę 881 įrašų apie pagrindinio ir
pagalbinio fondo eksponatus ir 243 skaitmeninių vaizdų.

B. Radavičienė
R. Serva

vaizdų skaičių)
2. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)
3. Eksponatų skaitmeniniams
3.1. Suskaitmenintų eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė
būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Suskaitmenintų eksponatų
skaičius
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai,
kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su
duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas
(dalyvavimas darbo grupėse,
mokymuose)
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacija žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius
(nurodyti parengtų informacinių
pranešimų spaudai, radijo ir televizijos
laidų, kuriose dalyvauta, skaičių)
2. Reklama (nurodyti projektus,
kuriems buvo organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir jas trumpai
apibūdinti)
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

2016 metais eksponatų skaitmeninimui nupirktas kompiuteris.
Buvo suskaitmenintos 91 nuotraukos, 6 dokumentai ir 6 liaudies meno dirbiniai iš katalogo
,,Kelmės krašto muziejaus liaudies meno rinkinys “.

B. Radavičienė
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B. Radavičienė

Kelmės krašto muziejus kartu su 22 Lietuvos muziejais, partnerio teisėmis, dalyvavo projekte
B. Radavičienė
„Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą –
nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“. Projektą vykdė Lietuvos dailės muziejaus filialo
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.
2016-07-18 Eksponatų skenavimas Šiaulių ,,Aušros “ muziejuje.
B. Radavičienė

Parengta 45 informaciniai pranešimai spaudai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius.

Projektams: „Muziejų naktis“, „Lietuvos muziejų kelias“, Atvelykio šventei prie Kelmės dvaro

Suteikta informacija:
– Šiaulių „Aušros“ muziejui apie Gruževskių šeimos portretą, nutapytą XIX a. pradžioje;
– Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos muziejaus vadovei Daivai Kšivickienei apie Stasio
Lauciaus-Laucevičiaus archyvą iš JAV;
– privačiam interesantui apie M. Girdvainį;
– tarpukario Kelmės parduotuvės savininko Leizerio Šterno giminaičiams iš Izraelio apie senąją
Kelmę;
– Kauno televizijai apie Šaukėnų ežerų padavimus;
– apie Gruževskių giminę privačiam interesantui iš Ventės Rago;
– apie Kelmės žydų gyvenimą Lietuvos radijui bei privatiems interesantams.

D.Žalpienė

L. Šimkutė
L. Šimkutė
L. Šimkutė
L. Šimkutė
E. Burdulienė
R. Serva
R. Serva

– privačiam interesantui ieškota informacijos apie Vaclovą Čyžą, kuris tarpukario laikotarpiu
vadovavo Kelmės pieninei.
– leidinio -projekto „Žymūs žmonės. Kelmės kraštas“ rengėjams
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose mokyklose,
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje
(programos, temos, vieta, dalyviai)

2016-04-12 Projekto „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“
kvalifikacijos kėlimo seminare strateginio suaugusiųjų švietimo planavimo ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo temomis.
2016-11-09 „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“,
Šiaulių apskr. P.Višinskio viešoji biblioteka.
2016-03-18 Lietuvos muziejų asociacijos-projektas „Muziejaus švietimas bendruomenei“ II
etapas, Raseiniai.

D.Žalpienė

2016-12-15 Darbo apsaugos kursai, Kelmės. Savivaldybė.

R. Serva, A.
Trumpulis
R.Serva, D.
Žalpenė, M.
Knyzelienė,
L.Šimkutė

2016-04-21 „Dvarų kultūra muziejuose“, Lietuvos muziejų asociacijos rinkinių mokslinio tyrimo
sekcijos XIX mokslinė-praktinė konferencija, Žemaičių Dailės muziejus.

2016-07-12-15 Žemaičių etnomuzikavimo ir liaudies amatų kursai, Kelmės kultūros centras.
2016-11-24 Seminaras-„Tautinio kostiumo ypatumai. Lėlės kūrimas“, Kelmės kultūros centro
amatų studija.
2016-12-15 Informacinis seminaras apie Erasmus+ programą, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų
mokymo centras.
2016-10-12-14 Seminaras „Muziejų politikos ir valdymo pokyčiai Lietuvoje“, Palanga.
2016-11-15 Seminaras –„Naujasis darbo kodeksas- svarbiausios naujovės ir jų taikymas“ ,
uždaros akcinės bendrovės „Ekonomikos mokymo centras, Kelmės r. suaugusiųjų mokymo
centras.
2016-05-11 „Latvijos-Lietuvos programos 2014–2020 metams“ pristatymas, Liepoja.
2016-02-17 Seminaras „Finansų kontrolės sistema viešajame sektoriuje“, Šiauliai.
2016-02-11 Seminaras „Kultūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio apskaita: aktualijos ir
pakeitimai, Vilnius.
2016.11.08 Seminaras „Kaip dirbti su vaikais su negalia kultūros srityje“.
2016-09-22 „Atikorupciniai mokymai savivaldos institucijų darbuotojams, paremti gerąja
Norvegijos karalystės patirtimi“
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

L. Šimkutė
D.Žalpienė

Toliau rinktos svarbiausios publikacijos, turinčios išliekamąją vertę iš Kelmės r. bei Šiaulių krašto

B. Radavičienė
R.Serva, M.
Knyzelienė

L. Užomeckienė
L. Užomeckienė
A. Žalandauskienė,
L. Šimkutė
D. Žalpienė
D. Žalpienė
D. Žalpienė
M. .Pranckus
M. Pranckus
M. Knyzelienė
D .Žalpienė

L. Šimkutė

laikraščių (13 temų: Kelmės r. įžymūs žmonės; Kelmės r. dvarai; Gruževskių dvaras; Kelmės
miesto istorija; Kelmės r. istorija; Valstybinių švenčių paminėjimas Kelmės r.; Kelmės r.
mokyklos; Kelmės r. politinis gyvenimas; Kelmės r. ekonominis gyvenimas; Kelmės r. kultūrinis
gyvenimas; Kelmės r. ž. ū. vystymasis, kaimų bendruomenės; Kelmės r. tautodailininkai, liaudies
meistrai; Kelmės r. bažnyčios).
Bibliotekoje baigta dovanotų knygų apskaita – 634 vnt. (iš viso: 786 vnt.).
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto
darbai, kiti ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai, finansinės
išlaidos)

Direktorė
(Vadovo pareigos)
2017-02-07
(Užpildymo data)

Buvo pasirengta Kelmės dvaro rūmų terasos ir laiptų remontui: atlikta Kelmės dvaro sodybos
rūmų UK 10509 statinio dalies specialioji ekspertizė, 2016 m. /Gintaras Stauskis/ ir parengtas
Kelmės dvaro sodybos rūmų centrinių laiptų bei terasos remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo
supaprastintos sudėties projektas 257-TP, 2016 m. /Gintaras Stauskis/.
Parengta įvykdyto projekto, finansuoto iš LAAIF, „Kelmės krašto muziejaus energijos
suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas“ pirmų metų išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaita, rengėjas Mantas Budėnas.
Atliktas elektros instaliacijos remontas muziejaus fonduose ir ūkinėse patalpose (1695 Eur).

___________________________
(parašas)

L. Šimkutė
A.Levickienė

A. Trumpulis

Danutė Žalpienė
(vardas, pavardė)

