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KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJAUS
RINKINIŲ NAUDOJIMO MOKSLO IR MOKYMO TIKSLAMS TVARKA
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (toliau Muziejus) vykdydamas zoologinės informacijos sklaidos
misiją teikia rinkiniuose sukauptus zoologinius duomenis, leidžia papildomai tyrinėti zoologinius preparatus,
imti mėginius biocheminimas ir genetiniams tyrimams, apžiūrėti saugyklose esančias vertybes mokslo ir
mokymo tikslais.
I. Saugyklų lankymas.
1. Mokslo ir mokymo įstaigų specialistams ir studentams gali būti leidžiama apžiūrėti Muziejaus saugyklose
esančius preparatus.
2. Norintieji apsilankyti saugyklose iš anksto raštu (tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu) kreipiasi į
atitinkamo rinkinio saugotoją nurodydami apsilankymo tikslą ir pageidaujamą laiką. Studentai kreipimąsį turi
suderinti su dėstytoju arba moksliniu vadovu.
3. Rinkinio saugotojas instruktuoja lankytojus apie elgesio saugyklose tvarką ir juos lydi.
4. Lankytojai į saugyklas įleidžiami užpildžius nustatyto pavyzdžio leidimą (1 priedas). Leidimų nereikia
kolekcijų dovanotojams savo dovanotoms kolekcijoms apžiūrėti.
5. Leidimus įformina ir saugo atitinkamo rinkinio kuratorius.
6. Pasirašydamas leidimą lankytojas įsipareigoja laikytis saugyklų lankymo tvarkos.
II. Zoologinių duomenų teikimas ir papildomas tyrimas.
7. Muziejus teikia jau sukauptus zoologinius duomenis ir leidžia papildomai apžiūrėti, išmatuoti saugomus
objektus mokslo ir mokymo įstaigų specialistams, jų vadovaujamiems studentams turintiems tikslą atlikti
mokslinius darbums, paruošti mokslines publikacijas, mokymosi ir mokslo baigimo darbus.
8. Norintieji gauti minėtas paslaugas iš anksto raštu (tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu) kreipiasi į
Muziejaus atitinkamo rinkinio saugotoją nurodydami duomenų gavimo tikslą, pageidaujamų gyvūnų rūšis ir
preparatų tipus.
9. Studentams pasinaudoti duomenimis leidžiama tik jų vadovų prašymu.
10. Duomenys suteikiami pasirašius nustatyto pavyzdžio aktą (2 priedas).
11. Rinkinio kuratorius instruktuoja tyrinėtojus apie elgesio su preparatais tvarką ir prižiūri, kad jų būtų
laikomasi.
12. Duomenų gavėjai įsipareigoja laikytis Muziejaus nustatytų elgesio su preparatais taisyklių ir juos
aptarnaujančių rinkinių saugotojų reikalavimų, savo mokslinėse publikacijose, kaip informacijos šaltinį
paminėti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus rinkinius, vieną publikacijos kopiją rašytine ar
skaitmenine forma pristatyti Muziejui.
13. Šių įsipareigojimų vykdymą stebi atitinkamų rinkinių saugotojai ir įstaigoms nesilaikančioms įsipareigojimų
Muziejus ateityje gali atsisakyti teikti mokslinius duomenis.
14. Muziejaus rinkinių saugotojai turi teisę neteikti savo surinktų rinkiniuose saugomų mokslinių duomenų iki
jų publikavimo.
III. Mėginių biocheminiams ir DNR tyrimams išdavimas.
15. Muziejus gali leisti paimti mėginius moksliniams cheminiams, radiologiniams, DNR ir kitokiems moksliniams
tyrimams iš tam skirto neinventorinio fondo zoologinių objektų ir rinkiniuose saugomų preparatų.
16. Mėginių paėmimas visada padaro žalos saugomam objektui, todėl sprendimas dėl paėmimo iš rinkiniuose
saugomų preparatų priimamas derinant mokslinės naudos ir poreikio išsaugoti objektą kriterijus.
17. Iš unikalių objektų imti mėginius neleidžiama.

18. Norintieji gauti mėginius raštu (tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu) kreipiasi į atitinkamo rinkinio
kuratorių nurodydami:
 įstaigos pavadinimą,
 atsakingo asmens pavardę, pareigas, kontaktinius duomenis,
 tyrimų tikslus, aktualumą ir metodus,
 pageidaujamos medžiagos aprašą.
23. Mėginius iš preparatų paima patys suinteresuotų įstaigų darbuotojai prižiūrimi Muziejaus atitinkamo
rinkinio saugotojo.
24. Šiems tikslams zoologinių preparatų Muziejus paštu nesiunčia. Išimtinais atvejais, mėginių tyrėjo raštišku
pageidavimu, Muziejaus darbuotojai gali paimti mėginius ir išsiųsti paštu. Pašto išlaidas apmoka gavėjas.
25. Mėginiai išduodami sudarius nustatyto pavyzdžio aktą (3 priedas).
27. Mėginių gavėjas privalo laikytis Muziejaus nustatytos tvarkos ir rinkinio saugotojo nurodymų.
28. Prie panaudotų preparatų Muziejaus rinkinio saugotojas prideda papildomą etiketę, kurioje įrašyta:
mėginį paėmusios įstaigos pavadinimas, tyrėjo pavardė, paėmimo data, mėginio vieta ir pobūdis, tyrimo tikslas
ir metodas. Šie duomenys su nuoroda į paskelbtą publikaciją įrašomi į kompiuterinę duomenų bazę (LIMIS ).
29. Tyrimų rezultatus arba jų pagrindu paskelbtos publikacijos vieną kopiją duomenų gavėjas įsipareigoja
pristatyti į Muziejų.
30. Rinkinių saugotojai stebi duomenų gavėjų akte užfiksuotų įsipereigojimų vykdymą ir su neįvykdžiusia
įstaiga Muziejus ateityje gali atsisakyti bendradarbiauti šioje srityje.

1 priedas
KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
LEIDIMAS Į SAUGYKLAS
Data
Nr.
Lankytojo vardas ir pavardė
Įstaigos pavadinimas
Muziejaus skyrius
Lankymosi tikslas

Galioja 2014................................................................. iki ...........................................................................
Skyriaus vedėjas............................................................................................................................................
(parašas)
pavardė)

Vyr. fondų saugotojas........................................................

(V. ir

2 priedas
KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
Kodas 188727491. Laisvės al. 106, 44253 Kaunas. Tel./faks. 22 96 75. El. p. info@zoomuziejus.lt
ZOOLOGINIŲ DUOMENŲ SUTEIKIMO-GAVIMO
AKTAS
Data
Nr.
Duomenų gavėjas
Įnstitucija

Adresas

Mokslinis vadovas

Duomenys susisiekti

Tyrėjas

Tyrimų tema
Suteikti duomenys
Trumpas aprašas (rūšys, preparatai, kiekis ir pan.)

Duomenų suteikimo sąlygos:
1. Duomenų gavėjas yra susitaręs su autorinės kolekcijos dovanotoju (TAIP)
(NEREIKIA).
2. Duomenų gavėjas įsipareigoja tyrinėdamas zoologinius preparatus vykdyti rinkinių saugotojo
nurodymus; gautų duomenų pagridu skelbiamose publikacijose kaip informacijos šaltinį paminėti
Kauno zoologijos muziejų (KZM rinkinius); tiesiogiai arba el. paštu pristatyti Kauno zoologijos muziejui
vieną publikacijos kopiją.
Pasirašydamas šias sąlygas suprantu, kad jų neįvykdžius zoologiniai duomenys man gali būti neišduoti.
Su sąlygomis susipažino
Duomenų gavėjo atstovas.................................................................................
Duomenis suteikė

Duomenis gavo

skyriaus vedėjas

---------------------------------------Vyr. fondų saugotojas

(pareigos, v. pavardė)

Albertas Gurskas

3 priedas
KAUNO TADO IVANAUSKO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
Kodas 188727491. Laisvės al. 106, 44253 Kaunas. Tel./faks. 22 96 75. El. p. info@zoomuziejus.lt
MĖGINIŲ IŠ ZOOLOGINIŲ PREPARATŲ PAĖMIMO IR PERDAVIMO
AKTAS
Data
Nr.
Gavėjas
Įnstitucija

Adresas

Atsakingas asmuo

Tyrimų tikslas ir aktualumas

Tyrimų metodas.
Paimti mėginiai.
KZM Inv. Nr.

Rūšies pavadinimas

Mėginio pavadinimas ir iš kurios zoologinio
preparato vietos mėginys paimtas

Mėginių
skaičius

Iš viso
Mėginius ėmė:
(darbovietė, pareigos, v. pavardė)

Mėginius išdavė

---------------------------------------Vyr. fondų saugotojas

Mėginius priėmė
Priimdamas šiuos mėginius įsipareigoju raštu (el. paštu) pateikti Muziejui
tyrimo rezultatų ataskaitą arba pristatyti publikacijų kopijas; mokslinėse
publikacijose paminėti tyrimų medžiagos pateikėją, Kauno zoologijos
muziejų. Suprantu, kad neįvykdžius šių įsipareigojimų ateityje mėginiai
man gali būti neišduoti.

Albertas Gurskas

