Kauno regioninio valstybės archyvo
2022 m. veiklos plano
3 priedas
SAUGOMŲ DOKUMENTŲ SKLAIDA
Valstybės archyvo numatytos surengti parodos ir edukaciniai užsiėmimai
1. Valstybės archyvo organizuojamos stacionariosparodos
Eil.
Nr.

Parodos pavadinimas
2022 m.
Kauno priemiesčių istorija. Panemunė
Kultūrinės veiklos atspindžiai KRVA Alytaus filialo
saugomuose dokumentuose

1.
2.
3.

Sūduva archyvuose

Atidarymo data

Eksponavimo vieta
(archyve, Lietuvoje
ar užsienyje)

Stacionarių
dokumentų parodų
lankytojų skaičius
(žm.)

2022-04-28

KRVA Kaunas

67

II ketvirtis

KRVA Alytaus filialas

13

II ketvirtis

KRVA Marijampolės
filialas

21

-

140

Ankstesnį ketvirtį parengtų, bet ataskaitinį ketvirtį eksponuotų stacionarių
parodų lankytojų (žm.) bendras skaičius
Ankstesniais metais parengtų, bet ataskaitiniais metais eksponuotų stacionarių
parodų lankytojų (žm.) bendras skaičius

-

Iš viso

(susijęs su SVP stebėsenos rodikliu R-08-001-11-04-02-01)

240

2. Valstybės archyvo organizuojamos virtualios parodos
Eil.
Nr.
1.
2.

Parodos pavadinimas
2022 m.
Kauno priemiesčių istorija. Panemunė
Kultūrinis gyvenimas Kaune XIX a. vid. - XX a. pr.

Paskelbimo Virtualių
parodų portale data

Virtualių dokumentų
parodų lankytojų
skaičius (žm.)

2022-05-17
2022-10-19

150
150

2

Eil.
Nr.

Paskelbimo Virtualių
parodų portale data

Parodos pavadinimas
Ankstesnį ketvirtį paskelbtų virtualių parodų lankytojų skaičius (asmenys/žm.)
Ankstesniais metais paskelbtų virtualių parodų lankytojų skaičius (asmenys/žm.)

Virtualių dokumentų
parodų lankytojų
skaičius (žm.)
250
400

Iš viso

950

(susijęs su SVP stebėsenos rodikliu R-08-001-11-04-02-01)
3. Archyvo organizuojami konsultaciniai renginiai
Renginių dalyvių
skaičius (žm.)

Eil.
Nr.

Pavadinimas ar trumpas apibūdinimas

(susijęs su SVP
stebėsenos rodikliu
R-08-001-11-04-02-01)

-

-

-

4. Archyvo organizuojami virtualūs konsultaciniai renginiai
Renginių dalyvių
skaičius (žm.)
Eil.
Pavadinimas ar trumpas apibūdinimas
(susijęs su SVP
Nr.

stebėsenos rodikliu
R-08-001-11-04-02-01)

-

-

Įvykdymo
terminas
(ketvirtis)

Atsakingi
darbuotojai

Pastabos

-

-

-

Įvykdymo
terminas
(ketvirtis)

Atsakingi
darbuotojai

Pastabos

-

-

-

-

5. Edukaciniai užsiėmimai:
Dalyvių skaičius

Eil.
Nr.

Edukacinio užsiėmimo pavadinimas ar tema

Užsiėmimų
skaičius

(susijęs su SVP stebėsenos
rodikliu
R-08-001-11-04-02-01)
Moksleivių

Kitų
dalyvių

1.

Kauno priemiesčių istorija. Panemunė

2

10

10

2.

Archyvas – istorijos saugotojas

3

15

15

Pastabos

3

6. Virtalūs edukaciniai užsiėmimai:
Dalyvių skaičius

Eil.
Nr.

Virtualaus edukacinio užsiėmimo pavadinimas ar
tema

Užsiėmimų
skaičius

(susijęs su SVP stebėsenos
rodikliu
R-08-001-11-04-02-01)
Moksleivių

1.

Archyvas – istorijos saugotojas

3

30

Pastabos

Kitų
dalyvių
30

6.1. Siūlomos edukacinių užsiėmimų temos (nurodyti pavadinimą ir (ar) trumpai apibūdinti arba žemiau pateikti
sąrašą):
1. Tautinės bendruomenės Kaune.
2. Kauno žydų bendruomenės istorija.
3. Archyvas – istorijos saugotojas (KRVA ir archyvistikos Lietuvoje istorija, saugomų dokumentų struktūra, įdomiausi KRVA
saugomi dokumentai).
4. Kauno modernizmas ir jo kūrėjai.
5. Kauno priemiesčių istorija. Vilijampolė – nuo dvaro iki miesto.
6. Faktai, artefaktai ir žmonės. Skiriama Archyvų 100- čiui.
6.2. Naujos edukacinių užsiėmimų temos (nurodyti pavadinimą ir (ar) trumpai apibūdinti):
1. Kauno priemiesčių istorija. Panemunė (Kauno miesto raida, Panemunės priemiesčiui tampant miesto dalimi).
2. Kultūrinis gyvenimas Kaune XIX a. vid. - XX a. pr. (pristatoma kultūrą kūrusios asmenybės, kultūros įstaigų veikla, jos įvairovė
Kaune „cariniu“ laikotarpiu).
Paslaugos
Paslaugų (produktų) detalesnė informacija:
Eil.
Nr.

Paslaugos (produkto) pavadinimas ar
apibūdinimas

Partneriai

Atsakingi
darbuotojai

-

-

-

-

Pastaba.Gali būti papildyta kitomis su jame įvardytais darbais susijusiomis lentelėmis (informacija).

Pastabos
(pritaikymas
neįgaliesiems ar pan.)
-

