Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi tegevuskava aastaks 2021
1. Teadus-, kogumis- ja säilitustöö valdkond
Tegevus

Tähtaeg

Vahetu tulemus

Vastutaja

Eesti kihelkonnakoolide uurimine ja materjalide
kogumise jätkamine

Informatiivsem kogu, täiendatud
püsinäitus MM1s

Mai – detsember

Tiina Kivits

Koolielu teemalise trükise „Kui veel vitsahirmu jagati“
materjalide täiendamine selle uusversiooni
väljaandmiseks
Rahvusvahelise koostöönäituse „Aabits kui ajastu
peegel“ materjalide kogumine ja ettevalmistamine

Valminud kordustrükk

Kooliaastapäeva
tähistamisega
seoses
Aprill – detsember

Tiina Kivits/
koostööpartnerid

Aasta jooksul foto- ja abikogusse arvele võetud
museaalide kirjeldamine MuISis
Teostatud fotokogu analüüsi põhjal museaalide
väljaarvamine kogust

Kirjeldatud 100%

Museaalse fotokogu digiteerimine
Uurijate konsulteerimine

Kogumistöö püsiekspositsiooni täiendamise eesmärgist
lähtuvalt

Osaliselt kogutud materjalid 2023.
aastaks valmivaks näituseks

Muuseumi eesmärkidest ja
kogumispõhimõtetest lähtuv
korrastatud kogu
Digiteeritud 5000 fotot
Kogude eesmärgipärane
kasutamine ja tutvustamine,
kogumistemaatikaga seotud
uurimistööde kasv
Täienenud püsiekspositsioon

Jaanuar –
detsember
Veebruar – märts

mai
Jaanuar –
detsember

Jaanuar –
detsember

Tiina Kivits/
Riia
Koolimuuseum
Tiina Kivits
Tiina Kivits

Arne Tegelmann/
Tiina Kivits
Tiina Kivits

Tiina Kivits

Eelarve

Artiklid ajakirjanduses olulisemate kultuuritegelaste või
tähtpäevadega seoses

Aasta jooksul on ilmunud kolm
artiklit

Jaanuar –
detsember

Tiina Kivits

Üle kontrollitud ja uutes
asukohtades tähistatud museaalid.
Teostatud tekstiili tuulutamine ja
hoiupaikade puhastus. Hinnatud
museaalide sobivus kogusse ning
kirja pandud konserveerimist
vajavad museaalid

25.01.-18.06.2021

Reele Kuuse

Reele Kuuse

Auviste kogu (Av) inventuur

Üle kontrollitud museaalid.
21.06.-31.08.2021
Teostatud digihoidlas arhiveeritud
faili kontroll. Hoiupaikade puhastus

Kunstikogu (Ku) inventuur

Üle kontrollitud museaalid.
Hoiupaikade puhastus

01.09.-01.10.2021

Reele Kuuse

Mündikogu (N) inventuur

Üle kontrollitud ja uutes
asukohtades tähistatud museaalid.
Hoiupaikade puhastus. Hinnatud
museaalide sobivus kogusse ning
kirja pandud konserveerimist
vajavad museaalid

04.10.-12.11.2021

Reele Kuuse

Bonistikakogu (NB) inventuur

Üle kontrollitud ja uutes
asukohtades tähistatud museaalid.
Hoiupaiga puhastus.
Hinnatud museaalide sobivus
kogusse ning kirja pandud
konserveerimist vajavad museaalid

15.11.-17.12.2021

Reele Kuuse

Ajalooliste kogude (Aj) inventuur

Tulme dokumenteerimine, kirjeldamine ja hoiustamine

Dokumenteeritud tulme

04.01.-31.12.2021

Reele Kuuse

2. Näitustegevuse valdkond
Tegevus

Vahetu tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Theodor Lutsu teemalise näituse „Filmimees seespool
aiamüüri“ ettevalmistamine + haridusprogramm „Oskar
ja tema vennad“.

Näituse valmimine augustiks

Märts – august

Janek Varblas/
koostööpartnerid

Palamuse Keskkooli 65. aastapäeva teemalise näituse
„Palamuse Keskkool ehk pildikesi koolipõlvest“
ettevalmistamine

Palamuse Keskkooli loomise 65.
aastapäeva näituse valmimine

Veebruar –
september. Näitust
eksponeeritakse
septembrisoktoobris

Aili Kalavus/
koostööpartnerid

Muuseumis toimuvate näituste kolme aasta
(2022 – 2024) plaani koostamine

Vastavalt plaanile eksponeeritud
näituste arv (omanäitused,
välisnäitused, mitu mahukat
näitust)

Oktoober

Aili Kalavus

Ajutiste näituste korraldamine muuseumis

Korraldatud 10 näitust

Jaanuar detsember

Aili Kalavus/
koostööpartnerid

Eelarve

3. Muuseumiprogrammide ja sündmuste valdkond
Tegevus

Kõigi muuseumiprogrammide analüüs, sisu ja hindade
korrigeerimine

Vahetu tulemus

Analüüsitud programmid ja
teostatud muudatused neis

Tähtaeg

Jaanuar

Vastutaja

Janek Varblas/
Aili Kalavus

Eelarve

Palamuse alevi plaani „Suur jalutuskäik Palamusel“
koostamise ja trükkimise ettevalmistamine

Valminud kaart programmile „Suur
jalutuskäik Palamusel“

Jaanuar – märts

1056,00 €

Veebruar-märts

Janek Varblas/
Aili Kalavus/
koostööparnerid
Janek Varblas

Õpetaja Lauri puitmööbli restaureerimise kursuse
korraldamine ja läbiviimine

Korraldatud ja läbiviidud kursus

Valguse- ja püroetendus „Tuledes Paunvere“
ettevalmistus ja korraldamine

Kahel päeval (20. ja 21. augustil)
toimunud etendused

Veebruar – august

Janek Varblas

8000,00 €
(piletimüük+
eelarve)

Muuseumide öö programmi ettevalmistamine ja selle
läbiviimine
Haridusprogrammide ja giidituuride läbiviimine

Läbiviidud muuseumide öö

Mai

Läbiviidud haridusprogrammid ja
giidituurid

Jaanuar –
detsember

Oskar Lutsu 135. sünniaastapäeva ettevalmistamine
jaanuaris 2022
Vastlapäeva ettevalmistamine ja läbiviimine Palamusel

Ettevalmistatud ja koostatud O.
Lutsu 135. sünniaastapäeva kava
Teadmiste kasv vastlapäevaga
seotud kommetest ja külastajate
arvu suurenemine.
Teadmiste kasv Oskar Lutsu
raamatute põhjal valminud
filmidest.
Anda õpilastele praktilisi kogemusi
meisterdamises, misläbi areneb
õpilase loovus ja kujutlusvõime.
Ajarännak, kui õppemeetod ajaloo
teemade lõimimiseks. Toimub
Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasiumi 8. ja 9. klassi
õpilastega.

august– detsember

Janek Varblas/
koostööpartnerid
Aili
Kalavus/Janek
Varblas/
Aime Normak
Janek Varblas

Talvevaheaeg: Oskar Lutsu raamatute põhjal vändatud
linalugude filmimaraton „Paunvere-lood“
Kevadvaheaja ettevalmistamine ja läbiviimine: „Meil on
savi“
Koostööprogramm „Ajarännak“ ettevalmistamine ja
selle läbi viimine

13. veebruaril

Aili Kalavus/
koostööpartnerid

Veebruar (1 päev)

Aili Kalavus

Aprill (2 päeva)

Aili Kalavus

September

Aili Kalavus/
koostööpartnerid

1500.00 €
(projektirahast
us+osalejad)

Sügisvaheaja ettevalmistamine ja läbiviimine: „Paberist
meisterdada on vahva“
Programmi „Jõulud Paunveres“ ettevalmistamine ja
läbiviimine

Anda õpilastele praktilisi kogemusi
meisterdamises, misläbi areneb
õpilase loovus ja kujutlusvõime.
Programmi külastab 800 inimest

Oktoober (2 päeva)

Aili Kalavus

8. – 22. detsember
(v.a
nädalavahetused)

Janek Varblas/
koostööpartnerid

Vahetu tulemus

Tähtaeg

4. Arendustegevuse valdkond
Tegevus

Vastutaja

Korrastatakse ja eksponeeritakse külastajatele
kirikumõisa rentniku sauna siseruumid

Avatud on täiendav külastuspaik.
Külastajate muuseumis viibimise
aeg on pikendanud

September

Arne Tegelmann/
koostööpartnerid

Avatakse külastajatele köstri ait

Avatud on täiendav külastuspaik.
Külastajate muuseumis viibimise
aeg on pikendanud

Mai

Arne Tegelmann/
koostööpartnerid

Lillepeenra rajamine koolimaja ette

Rajatud on lillepeenar

Aprill

Arne Tegelmann/
Koostööpartnerid

Köstri magamistoa ette luuakse laste mänguala

Loodud on laste mänguala

Mai

Arne Tegelmann/
Koostööpartnerid

Muuseumi reorganiseerimise algatamine

Muuseum on reorganiseeritud

Detsember

Arne Tegelmann/
koostööpartnerid

Rajatakse sorteerimist võimaldavad ajastukohased
puidust prügikastid (org.jäätmed, klaastaara, pakendid)

Rajatud on keskkonnasõbralik
prügikäitlus

Mai

Arne Tegelmann/
koostööpartnerid

Muuseumi abihoone projekteerimine

Valminud on praeguse kuuri
asukohale valminud abihoone
projekt

Detsember

Arne Tegelmann/
koostööpartnerid

Eelarve

Osalemine erinevates koostöövõrgustikes, õppepäevadel
ja ühisprojektides

Osalemiste arv

Jaanuar –
detsember

Muuseumitöötajad

5. Turundus- ja müügitegevuse valdkond
Tegevus

Vahetu tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Muuseumis toimuvate sündmuste järjepidev
uuendamine kodulehel ja sots.meedias.

Iga sündmuse kohta on ilmunud
vähemalt üks teavitus

Jaanuar –
detsember

Arne Tegelmann/
koostööpartnerid

Muuseumis toimuvate sündmuste avaldamine
ajakirjanduses

Iga sündmuse kohta on ilmunud
vähemalt üks teavitus

Jaanuar –
detsember

Arne Tegelmann/
koostööpartnerid

Meenete valiku laiendamine muuseumipoes

Välja on töötatud vähemalt kolm
uut meenet

Jaanuar –
detsember

Gerda Nõmmik/
kostööpartnerid

/allkirjastatud digitaalselt/
Arne Tegelmann
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktor

Eelarve

