Kėdainių krašto muziejaus veiklos sritys

Muziejus yra Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti,
konservuojanti, restauruojanti, eksponuojanti ir populiarinanti materialines ir dvasines Kėdainių
krašto istorijos, kultūros bei meno muziejines vertybes. Muziejus priskiriamas kraštotyros muziejų
rūšiai.
Muziejaus veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla.
Pagrindinė muziejaus veiklos rūšis – muziejų veikla.
Kitos muziejaus veiklos rūšys:
1. Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotuose parduotuvėse.
2. Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotuose parduotuvėse.
3. Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotuose parduotuvėse.
4. Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse.
5. Knygų, periodinių leidinių ir kita leidybinė veikla.
6. Knygų leidyba.
7. Kino filmų, vaizdo įrašų ir televizijos programų rengėjų veikla.
8. Kino filmų rodymas.
9. Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba.
10. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.
11. Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai.
12. Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorinių teisių saugomus objektus,
išperkamoji nuoma.
13. Ekskursijų organizatorių veikla.
14. Kultūrinis švietimas.
15. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.
16. Švietimui būdingų paslaugų veikla.
17. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.
18. Meninė kūryba.
19. Bibliotekų ir archyvų veikla.
20. Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas.
21. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
22. Kitų, niekur kitur nepriskirtų narystės organizacijų veikla.
Pagrindinis muziejaus veiklos tikslas – kaupti, tyrinėti, saugoti, restauruoti ir patraukliai
visuomenei perteikti kultūros dvasines ir materialines vertybes.
Muziejaus veiklos uždaviniai:
1. Derinti muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su informacijos visuomenei
teikimu, jos švietimu.
2. Susieti istorijos, architektūros ir meno paveldo apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo
poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu.
3. Plėtoti informacinę visuomenę.
4. Saugoti ir puoselėti krašto kultūros tapatumą ir jį aktualizuoti.
5. Teikti su muziejaus veikla susijusias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Įgyvendindamas šiuos uždavinius, muziejus vykdo šias funkcijas:
1. Įsigyja, tiria ir sistemina su Kėdainių kraštu susijusių bei istorinę vertę turinčius eksponatus,
papildo jais jau esančius bei formuoja naujus muziejaus rinkinius.
2. Užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų
konservavimą ir restauravimą.
3. Sudaro sąlygas muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui: rengia nuolatines
ir laikinas ekspozicijas, publikuoja tyrimų rezultatus, ruošia parodas bei kitus su muziejaus
veikla susijusius kultūros renginius (minėjimus, koncertus, susitikimus, pristatymus ir kt.)
muziejuje ir už jo ribų.
4. Kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo muziejines mokinių švietimo programas, įvairius
kultūrinius projektus, dalyvauja bendrose muziejinėse programose.
5. Rengia ekskursijas po muziejų ir jo skyrius, Kėdainių senamiestį bei rajoną, mokslines
ekspedicijas ir archeologinius tyrinėjimus.
6. Teikia metodinę pagalbą žinybiniams, nevalstybiniams ir kitiems rajono muziejams.
7. Rengia, leidžia ir platina su muziejaus veikla, krašto istorija susijusius spaudinius bei
elektronines laikmenas, publikuoja tyrimų rezultatus.
8. Virtualiomis ekspozicijomis, parodomis pristato muziejų interneto svetainėse.
9. Vykdo neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programas
10. Vykdo muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per Lietuvos integralią muziejų
informacinę sistemą (LIMIS).
11. Atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

