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2. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów :

1) w zakresie arclreologii ziemi kępińskiej :

a) cerarnikę,

b| narzędzla,

c) ozdoby,

d1 szczątki ludzkie i zwierzęce:

2) rv zakresie historii ziemi kępińskiej :

a) archiwalia: dokumenty z okresu XVIII-XXI w,,

b) ikonografi ę: zdjęcia, pocztórvki,

c) kartografię: nrapy i plany z okresu XlX-XXl w,,

d) militaria: broń białą i palną, akcesoria strzęleckię ijezdzieckie. umundurowanie,

e) zabytki związane z historią zienli kępińskiej ijej mieszkańcór,v;

3) lv zakresie etnografii ziemi kępińskiej : nleble, sprzętv dolllo\ve i gospodarskie. narzędz,ta rzernieślnicze,

stroje itp.;

4) w zakresie rzemiosła arfystycznego : wyroby ze szkła, fajansu i kamionki, wyroby

z drewna i metalu;

5) w zakresie sztuk : tnalarstwo, grafika, rzęźIla z okresu XIX-XXl w,

§ 8. Do zadań Muzeum nalezy w szczególności :

l ) grornadzenie zabytkórv i rnateriałów dokumentacyjnych,

2) inwentaryzowanie. katalogowanię i naukowe opraco\\ywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów

dokumentacyj nych,

3) przechowywanie gromadzonych zab.vtków w lł,arunkach zapewniającyclr im właściwy stan zachowania

i bezpieczeństwo oraz *uguryno.n,unie ich rv sposób dostępnr do celórv naukorł,lch,

4) zapewn i en ie właściwych warunków zwiędz ani a N'I uzeunl,

5) zabezpieczanie i konserwowanię zbiorów oraz, w rniat,ę mozliwości, zabezpieczanie stanowisk
' 
archeologicznych i innyclr nieruclromych obieków kultury materialnej,

6) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych. edukac.vjnych iwystawienniczych,

7) udostępnianie i prowadzenie badań naukowych orazprac wykopaliskowych,

8) opracowywanie i organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych,

9) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,

l0)opracowywanie, publikowanie irozpo,nvszechnianie katalogórv. przerł,odników, wyników badań oraz

wydawniciw popularnonaukowych z zakresu srvojej działalności,

l1) współpracowanie z osobami fizycznvrni. instytLrcjami. organizacjami i stolvarzyszeniami realizuiącYmi

cele i zadania związanez oclrroną oraz prezentowanietn dziedzictrva kulturowego ziemi kęPińskiej,

l2) współpracowanie z osobami ftzycznymi, instytucjarni, organizacjami i stowarzyszeniami w celu Podjęcia

działań na rzeczrenor.vacji Synagbgi lv Kępnie z przęłnaczenietn na działalność statutową Muzeutn,

Rozdział 3.

Zarządzanie i nadzór nad Muzeum

§ 9. Muzeum zarządz,ane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burnristrz Miasta i Grniny

Kęp"no, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach,

§10.1.DyrektorkierujeclziałalnościąMuzeunlprĄ/pomocyjednegoZastępcydyrektora'
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