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aiVaitkevičius, Aleksandrijos pagrindinės mokyklos mokytoja tau-

todailininkė Irma Baužienė, Gėsalų bibliotekos vyr. bibliotekininkė 
Vida Rušinskienė, Barstyčių vidurinės mokyklos dailės mokyto-
jas, tautodailininkas Antanas Jankauskas.

2006 m. buvo nufotografuoti ir aprašyti Aleksandrijos ir Bars-
tyčių seniūnijos kapinių metaliniai ir mediniai kryžiai, Aleksandri-
jos ir Barstyčių seniūnijos kaimų sodybose ir pakelėse pastatyti 
kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai.

Metų pabaigoje atidaryta fotografijų paroda „Skuodo krašto 
senieji kryžiai“.

2007 m. tęsiamas projektas „Skuodo krašto senieji kryžiai II“. 
Į ekspediciją vykta gegužės–rugsėjo mėnesiais. Aplankytos Mo-
sėdžio ir Lenkimų seniūnijų naujosios ir senosios kapinės, se-
niūnijų kaimų sodybose ir pakelėse pastatyti kryžiai, koplytėlės, 
koplytstulpiai. Informaciją suteikė ir pagrindinius objektus parodė 
Kultūros ir turizmo skyriaus paminklotvarkininkas Henrikas Vait-
kevičius, kaimų kraštotyrininkai, sutikti žmonės.

Ekspedicijos metu, fiksuojant pakelės ar sodyboje stovintį 
kryžių, koplytėlę, aiškintasi, dėl kokios priežasties pastatyti. Visi 
nufotografuoti kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai buvo išmatuoti ir 
aprašyti.

Po ekspedicijos medžiaga buvo tvarkoma, klasifikuojama pagal 
vietovę, darbai susegti su fotografijomis, jais galės pasinaudoti 
moksleiviai, studentai, muziejaus lankytojai ir kt. Dalis fotografijų 
atrinkta įrėminti.

Ekspedicijos metu lankantis sodybose sutikta geranoriškų šei-
mininkų, kurie nepagailėjo ir muziejui padovanojo įvairių daiktų, 
maldaknygių, dokumentų.

Vertingiausi jų šv. Jono Nepamuko skulptūrėlė, vaikiška lovelė, 
siuvimo mašina, spinta drabužiams, kraičio skrynia. Muziejaus 
rinkinių fondai pasipildė kultuvėmis, šukuočiais, žibalinėmis lem-
pomis ir kt.

Lankantis senosiose sodybose, muziejaus direktorė Aldona 
Ozolienė fotografavo senąsias trobas, o istorikė Joana Šleinienė 
užrašinėjo senųjų žmonių pasakojimus, prisiminimus.

Metų pabaigoje bus atidaryta paroda „Skuodo krašto senieji 
kryžiai“.          
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ES remiamą 
mokymų  
projektą baigę 
muziejininkai 
džiugins  
naujomis  
parodomis
L ietuvos muziejininkai, baigiantys  

 Europos socialinio fondo 
finansuojamą dvimetę kvalifikacijos 
kėlimo programą, jau šį rudenį 
nudžiugins lankytojus naujomis 
parodomis, parengtomis pritaikant įgytas 
teorines ir praktines žinias. 

„L apkričio pabaigoje Chaimo Frenkelio rūmuose  
 planuojame atidaryti ekspoziciją „Frenkeliai“, skirtą 

šio žmogaus, puoselėjusio mecenavimo tradicijas, šeimos 
istorijai, – sako Raimundas Balza, Lietuvos muziejų asociacijos 
valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. – 
Ekspoziciją ir rūmus, kurie yra vertingas Šiaurės Lietuvos 
moderno architektūros paminklas, jungs vieninga tai epochai 
būdinga stilistika“.

Anot R. Balzos, kuriant ekspoziciją buvo naudinga išgirsti tuo 
metu pagal mokymų programą paskaitas skaičiusios filosofijos 
mokslų daktarės Hadwig Kraeutler, žinomos muziejininkystės 
specialistės iš Austrijos, pastabas ir komentarus. Parodai surink-
tą informacinę medžiagą „Aušros“ muziejus apibendrins lietuvių 
ir anglų kalbomis planuojamoje išleisti knygoje.

Naują ekspoziciją baigia rengti ir Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejus. Anot šio muziejaus direktorės pavaduotojos Ja-
ninos Stankevičienės, iki metų pabaigos Vilniaus Trakų gatvėje 
esančiuose buvusiuose grafienės Janinos Umiastovskos rūmuo-
se bus atidaryta paroda „XIX a. afišos“. Muziejus planuoja išleisti 
parodai skirtą skaitmeninį leidinį, kuris taps pagrindu naujai duo-
menų bazei.
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„Šią parodą rengiame Europos kultūros problemų centro pro-
gramai „Europos kultūros dialogai“, – sako J. Stankevičienė. – 
Vykdyti šį projektą labai padėjo pagal mokymo programą išklau-
sytos paskaitos apie ekspozicijų rengimą ir projektų valdymą“.

Naujieną kultūros paveldo mylėtojams rengia ir Alytaus kraš-
totyros muziejus – čia greitai bus atidaryta ekspozicija „Alytus 
Lietuvos ir Lenkijos archyvų dokumentuose“. 

Lietuvos muziejų asociacijos kuruojamame mokymų projekte 
„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, 
gavusiame daugiau nei 2,3 mln. litų ES Socialinio fondo paramos 
pagal BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę 
„Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“, dalyvauja 278 muziejininkai iš 10 muziejų:  Naciona-
linio M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lie-
tuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, 
Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir 
Raseinių krašto istorijos.

Anot Lietuvos muziejų asociacijos atsakingosios sekretorės 
Lolitos Valužienės, akivaizdi ir užsienio kalbų žinių gilinimo pagal 
dvimetę mokymų programą nauda. Šiais metais pagal įvairias 
programas į užsienį tobulintis ir gilinti profesines žinias galė-
jo išvykti daugiau muziejininkų. Paskutinis projektas, kuriame 
Lietuvos muziejų asociacija dalyvavo kaip partneris ir išsiuntė 
šešis muziejininkus stažuotis į Švedijos Jamtli krašto muziejų, 
buvo „Mokausi ir mokau muziejuje“. Šį projektą, vykdytą kartu 
su Lietuvos liaudies buities muziejumi ir VšĮ „Rumšiškių dvaro 
akademija“, finansavo Leonardo da Vinči programa. 

„Jau gavome ir Šiaurės šalių Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje 
patvirtinimą dėl paramos penkių muziejininkų stažuotėms Skan-
dinavijos šalyse pagal Šiaurės šalių Ministrų Tarybos valstybės 
tarnautojų stažuočių programą“, – džiaugiasi L. Valužienė. 

Šios stažuotės vyks įgyvendinant projektą „Muziejai visiems“, 
kurio tikslas – suaktyvinti muziejų edukacinę funkciją Lietuvoje.    

Parengė Eglė Senapėdienė 
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Museum Staff about to End the ES-Supported Training  
Project will Gladden with New Exhibitions
Prepared by Eglė SENAPĖDIENĖ

The Lithuanian museum staff, about to finalise the European 
Social Fund financed two-year in-service qualification upgra-
ding programme will, already this Autumn gladden the visi-
tors with the new exhibitions, arranged applying the obtained 
theoretical knowledge and practice skills. 
At the end of November the Šiauliai “Aušra“museum in 
the Chaim Frenkel palace plans to open an exposition “The 
Frenkel Family“, dedicated to the history of a family, whose 
member has nourished the Maecenas traditions. The new 
exposition is at its final stage of preparation at the Lithu-
anian Theatre, Music and Cinema Museum. According to the 
Deputy Director of this museum Janina Stankevičienė, until 
the end of the year exhibition “19-th Century Posters“ will be 
opened at the former palace of countess Janina Umiastovs-
ka, located in Vilnius street of Trakai. Museum has a plan to 
publish a digital edition dedicated to the exhibition, which 
will serve as grounds for the new data basis. Alytus Local 
Lore Museum is also going to surprise the lovers of cultural 
heritage –  the exposition “Alytus in the Documents of Lithu-
anian and Polish Archives“ will be opened here soon. 

Baltijos  
muzeologijos 
mokykla  
Latvijoje
Asta VILENIŠKYTĖ

Baltijos muzeologijos mokykla 
(BMS) yra Latvijos valstybės 

muziejų priežiūros organizacijos kasmet 
rengiama Pabaltijo muziejininkams skirta 
vasaros mokykla Latvijoje. Mokyklos 
tikslas – vystyti ir stiprinti muziejines 
mintis Baltijos šalyse, derinant teoriją 
ir praktiką, kad Baltijos muziejai taptų 
profesionalesni, šiuolaikiškesni ir 
artimesni visuomenei. BMS dalyvauja 
profesionalai iš Baltijos ir kitų šalių, 
kurie domisi ryšiais tarp muziejaus 
teorijos ir praktikos bei muziejaus svarba 
muzeologijoje. 

M okyklos pagrindiniai organizatoriai Janis Garjans ir  
 Anita Jirgensone dalyvavo diskusijose, seminaruose ir 

lydėjo dalyvius į ekskursijas. Iš Lietuvos buvo pakviesta dešimt 
dalyvių: Gabija Mackevičiūtė (Kauno apskrities pedagoginis 
muziejus), Giedrius Gulbinas (Lietuvos dailės muziejus), Indrė 
Sliužinskaitė-Macijauskienė (Laikrodžių muziejus), Jolanta 
Bernotaitytė (Lietuvos nacionalinis muziejus), Jurgita Rimkutė-
Vainiuvienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), Kristina 
Civinskienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), Laima 
Praškevičienė (Lietuvos liaudies buities muziejus), Rimantas 
Žirgulis (Kėdainių krašto muziejus), Rita Pauliukevičiūtė (Lietuvos 
nacionalinis muziejus) ir šio straipsnio autorė Asta Vileniškytė.

2007 m. tema – „Muzeologiniai aspektai muziejaus valdyme“. 
Užsiėmimai vyko savaitę, dalyviai klausėsi paskaitų, diskutavo, 
atliko įvairias užduotis, keliavo po Latvijos muziejus. Paskaitas 
skaitė ir diskusijas vedė Štutgarto miesto muziejaus projektų di-
rektorė dr. Anja Dauschek iš Vokietijos ir Toronto universitete mu-
ziejų studijų programas dėstanti prof. Lynne Teather iš Kanados. 
A. Dauschek paskaitų temos – muziejaus valdymo ypatybės, mi-
sijų, vizijų ir vertybių reikšmė įstaigai, prekių ženklo kūrimas ir kt. 
L. Teather dalijosi mintimis apie muziejų valdymą ir jų priežiūrą, 
santykį su visuomene ir kt. Išgirstas mintis dalyviai turėjo pri-
taikyti praktiniuose užsiėmimuose. Viena iš seminaro užduočių 
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