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„Lietuvos  
energetikos  
muziejus“  
tarptautiniame 
projekte
Marija DRĖMAITĖ

P o Antrojo pasaulinio karo šaltojo  
 karo ideologija atskirtose Šiaurės 

ir Baltijos šalyse susiformavo dvi 
skirtingos visuomenės. Šiaurės šalyse 
socialdemokratų politinė valdžia kūrė 
gerovės valstybes, o sovietų valdžia – 
socialistines Baltijos respublikas. 
Nepaisant ideologinių skirtumų, šalys 
abipus Baltijos jūros pasuko radikalios 
industrializacijos ir modernizacijos 
keliu, vadinamuoju išvystytos pramonės 
laikotarpiu.

F unkcionalus ir racionaliai veikiantis fabrikas tapo pavyzdžiu,  
 kaip reikia organizuoti ne tik modernią pramonę, bet 

ir visuomeninį bei kasdienį žmonių gyvenimą Vakaruose ir 
Rytuose. Siekiant atskleisti industrializuotos pokario visuomenės 
panašumus ir skirtumus abipus Baltijos jūros, Kopenhagos 
darbininkų muziejus su Nacionaline kultūros paveldo agentūra 
prie Danijos kultūros ministerijos organizavo bendrą Šiaurės ir 
Baltijos šalių kilnojamąją parodą „Svajonių fabrikai? Paroda apie 
pramonę ir modernizmą Baltijos jūros regione 1945–1990 m.“. 

„Šiaulių „Aušros“ muziejus antruoju mokymų etapu sutelktų 
dėmesį į strateginio valdymo problemas ir siektų parengti pers-
pektyvinį muziejaus strateginio vystymo planą“, – teigia mokymų 
organizatorė Vilija Ulinskytė. – „Kita mūsų muziejui labai svarbi 
mokymų sritis – padalinių vadovų administracinių gebėjimų to-
bulinimas“. Anot jos, skirtingose miesto vietose išsidėstę mu-
ziejaus filialai yra palyginti autonomiški, ir dėl to jų vadovams 
keliami didesni administracinio valdymo reikalavimai.

Lietuvos muziejų asociacijos vadovaujamame projekte, ga-
vusiame daugiau nei 2,3 mln. litų ES paramos pagal Lietuvos 
2004–2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 
2.2 priemonę, dalyvauja 278 muziejininkai. Projekto partneriai: 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų is-
torijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus 
kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilka-
viškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. 

Mokymų projektas, kurio bendra vertė – 3,3 mln. litų, bus 
baigtas 2008 m. balandžio 30 d.       

Parengė Eglė Senapėdienė,  

UAB „PRo omnia“ direktorė
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Museologists will ask for additional EU support for training
Prepared by Eglė SENAPĖDIENĖ

The Lithuanian Museum Association and ten  partners of the 
currently coming to the end the EU supported a two-year 
training Project „Development of competences and capabili-
ties of the 21st century museologists“, in January, 2007 will  
apply to the EU social funding agency for additional financing 
for raising qualification of museum staff. „The growing social 
needs put up higher professional requirements, therefore, 
constant qualification raise becomes one of the priorities of 
the Association“, says the Project manager Lilita   Valužienė.
Administration ability development programmes are espe-
cially important to the Project participants. One of the cur-
rent tasks for the museums is the audition of the museum 
structure and labor organization, which will allow evaluating 
the efficiency of the structure and optimizing the activity. 
Moreover, during the second training stage some museums 
are inclined to concentrate on the management strategy 
problems and would like to prepare perspective strategic 
development plans for their museums.

Padalinių vadovų komandiniai mokymai Nac. M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje. Nuotr. iš Lietuvos muziejų asociacijos archyvo



13LIETUVOS MUZIEJAI 2007’4

B
en

dr
ad

ar
bi

av
im

as

Novatoriška paroda siekiama atskleisti iki šiol mažai pažintą 
ir vertintą pokario industrializacijos istoriją ir industrializacijos 
paskatintus ryškius paprasto žmogaus gyvenimo pokyčius, 
pristatyti Šiaurės ir Baltijos šalių kasdienio gyvenimo kultūrą, 
atskleidžiant šių šalių skirtumus ir ieškant regiono ir konteksto 
bendrybių. 

�

Keturiose Šiaurės gerovės valstybėse (Danijoje, Švedijoje, 
Suomijoje ir Norvegijoje) žmonės dirbo siekdami užsitikrinti ge-
resnę ateitį. Tuo pat metu trijose Baltijos respublikose (Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje) oficiali propaganda skatino „greičiau pa-
statyti komunizmą“. Rengiant parodą, nutarta pristatyti septynias 
skirtingas gamybos vietas, apie kurias kalba septyni darbininkų 
pasaulio atstovai. Jie pasakoja laikotarpiui, šaliai, darbo specifi-
kai būdingą istoriją. Paroda rodo kiekvieno šių pasakotojų kas-
dienio gyvenimo ritmą, kurį sudaro šešios temos: svajonės apie 
fabriką, darbas fabrike, fabrikas ir namai, fabrikas ir laisvalaikis, 
fabrikas ir visuomenė bei pasikeitusios svajonės. Taip atkreipia-
mas dėmesys ne į valdžios ar politikų, bet į paprasto žmogaus 
vaidmenį industrializacijos procese, rodoma, kaip abstraktūs 
modernizacijos idealai, planai ir vizijos buvo įgyvendinti paprasto 
darbininko kasdienybėje. 

Estija pristato kolūkį – svajones apie industrializuotą žemės ūkį, 
prievartinę kolektyvizaciją ir savo pasakojimo veikėją veterinarę 
Helgi, kuri įgyvendino mokslinę ir technologinę revoliuciją Estijos 
kaime. Suomijos tema – neatsiejama Helsinkio miesto istorijos 
dalis – vartotojų kooperatyvas „Elanto“ ir svajonės išugdyti ak-
tyvų šiuolaikinį naudotoją. Šio pasakojimo herojė pardavėja Aino 
Pesonen, visą gyvenimą praleidusi „Elanto“ aplinkoje ir padariusi 
karjerą iki parduotuvės vedėjos. Ardalio aliuminio gamykla tapo 
pokario Norvegijos socialdemokratų partijos svajonių apie ša-
lies modernizaciją vitrina. Apie ją pasakoja inžinierių eros ats-
tovas – chemijos inžinierius Ole Georgas Gjosteenas. Švedijos 
pokario vystymo svajones apie gerovės valstybės statybą įkūnija 
telekomunikacijų bendrovės „LM Ericsson“ plėtra. Katrineholmo 
miestelyje įsikūrusios gamyklos darbuotojų – inžinieriaus Sveno 
Erikssono ir darbininkės Nelly Johansson – istorijos liudija vals-
tybiniu mastu „suorganizuotą svajonę“. Latvijos tema – Rygos 
gyvenamųjų blokinių namų statybos pramonė ir svajonės apie 
pigius ir patogius butus kiekvienam, tad butas blokiniame name 
tapo pagrindine ir būdingiausia Rygos gyvenamąja erdve.

�

�

Tarp Vilniaus ir Kauno išaugo naujas energetikų miestas – 
 Elektrėnai. 1962 m. Lietuvos elektrinės archyvo nuotr.,  

pateikė Vytautas Suslavičius

Poilsio minutėlė. Lietuvos elektrinės archyvo nuotr.,  
pateikė Vytautas Suslavičius

Dream factories: the Lithuanian Energy Museum in an  
International Project
Marija DRĖMAITĖ

In order to reveal similarities and difference of the industrial-
ized post-war society on both shores of the Baltic Sea, the 
Copenhagen Workers’ Museum and the National Cultural 
Heritage Agency under the Danish Ministry of Culture orga-
nized a joined traveling exhibition of The North and Baltic 
Sea Countries: Dream Factories “about industry and modern-
ism in the Baltic Sea region in 1945-1990”. 
In four Nordic countries - Denmark, Sweden, Finland and 
Norway - people were working to ensure “better future“. 
Meanwhile, in three Baltic republics -  Estonia, Latvia and 
Lithuania - the official propaganda spurred forward „building 
communism“. It was decided to present seven different work 
places in the exhibition which will be described by seven 
workers.   Each worker is telling his story, which is typical of 
his life period, the country and the work type. 
The Lithuanian exposition was prepared by the Lithuanian 
Energy Museum; dr Dremaite, a lecturer of Vilnius University 
History department; Vytautas Suslavičius, a photographer, an 
engineer of Elektrenai power station; students of VU History 
Department.
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Lietuvos svajones apie krašto modernizaciją ir elektrifikaciją 
pristato stambiausias 1960 m. pramonės pastatas – Lietuvos 
elektrinė ir greta išaugęs naujas socialistinis miestas Elektrėnai. 
Savo istoriją pasakoja darbininkas Algis Mišinis, jaunystėje su 
šeima atvykęs į gigantiškos įmonės statybas, vėliau pasilikęs 
dirbti elektrinėje, įgijęs inžinerinį išsilavinimą ir apsigyvenęs nau-
jame mieste. 

Parodos tema pagrįsta tarpdisciplininio mokslinio projekto 
„Pramonė ir modernizmas“, vykdyto 2003–2005 m. Šiaurės ir 
Baltijos šalių universitetuose, rezultatais. Projektas buvo pristaty-
tas įvairių Europos šalių universitetų (Helsinkio, Turku, Vilniaus, 
Aalborgo, Padujos) forumuose, dviejose tarptautinėse moksli-
nėse konferencijose, parengta šio projekto mokslinių straipsnių 
rinktinė (išleista 2007 m.). Paroda yra sėkmingas mokslininkų ir 
muziejininkų kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas.

Lietuvos ekspoziciją rengė VšĮ „Lietuvos energetikos muzie-
jus“, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė dr. Marija 
Drėmaitė ir Lietuvos elektrinės Elektrėnuose inžinierius, fotome-
nininkas Vytautas Suslavičius, talkino Vilniaus universiteto Istori-
jos fakulteto studentai.

Prasidėjusi 2007 m. spalio 11 d. Kopenhagos darbininkų mu-
ziejuje, paroda toliau keliaus į Darbo muziejų Norčiopinge (Šve-
dija), Muziejų centrą „Vapriikki“ Tamperėje (Suomija), Helsinkio 
miesto muziejų (Suomija), Estijos nacionalinį muziejų Tartu, Ry-
gos miesto ir navigacijos muziejų, Lietuvos energetikos muziejų 
Vilniuje (2009 m. rugsėjo–gruodžio mėn.), Švedijos mokslo ir 
technologijų muziejų Stokholme ir Norvegijos mokslo ir tech-
nologijos muziejų Osle (paroda kiekviename muziejuje veiks  
3 mėn.).

Parodą rėmė Europos Sąjungos kultūros programa, Danijos 
paveldo agentūra, Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmi-
mo fondas, Šiaurės Ministrų Tarybos muziejų komitetas, Šiaurės 
Ministrų Tarybos Šiaurės šalių kultūros fondas, „Nordea Den-
mark“ fondas. 

Informacija apie parodą visomis kalbomis pateikiama tinklala-
pyje www.dreamfactories.eu.         
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Kasmetinė elektrinės darbuotojų iškyla. Centre – Algis Mišinis. 1973 m.  
Nuotr. iš asmeninio A. Mišinio archyvo

Akmenėje  
veikia naujas 
kultūros  
židinys –  
krašto muziejus
Sandra SALIAMANIENĖ

I šgriautos, nukeldintos sodybos,  
 nykstantys paskutinieji vienkiemiai 

baigia visiškai sunaikinti Akmenės 
krašto praeities kultūrinį ir istorinį 
palikimą, tad daugelis Akmenės 
krašto šviesuolių – garbaus amžiaus 
tautodailininkų, kolekcionierių skubino 
rajono vadovus kurti krašto muziejų. 
Ypač aktyviai dirbo Akmenės miestelio 
bendruomenė, dailininkai S. Adomaitis ir 
A. Adomaitis, kolekcionierius P. Pliuskys, 
S. Saliamanienė surinko 500 parašų steigti 
Akmenės krašto muziejų.

2005  m. gegužės mėn. parengiamiesiems muziejaus  
 darbams buvo įdarbinti du entuziastai – Sandra 

Saliamanienė ir Vladas Beniušis bei priskirti Papilės kultūros 
ir laisvalaikio centrui. Būsimam muziejui Savivaldybės taryba 
skyrė patalpas Pirminės sveikatos priežiūros centro Akmenės 
poliklinikos antrajame aukšte, kurios jau kelerius metus buvo 
nenaudojamos. Per pirmuosius metus buvo suremontuotos 
patalpos, suprojektuoti ir pagaminti baldai, renkami eksponatai, 
ruošiami įstatai, organizuojamos pirmosios parodos, seminarai.

Į būsimojo muziejaus patalpas visi buvo sukviesti 2005 m. 
gruodžio 22 d., kai buvo pristatyta Akmenės muziejaus vizija ir 
pirmoji ekspozicija – visų Akmenės rajone esančių tautodailinin-
kų padovanoti darbai besikuriančiam muziejui ir darbuotojų per 
metus surinkti eksponatai. Didžiojoje salėje laukiant muziejaus 
atidarymo tvyrojo džiaugsminga ir pakili nuotaika. Deja, tuomet 
muziejaus steigimas buvo vėl nukeltas metams. Daugelis Akme-
nės rajono tautodailininkų ir kolekcionierių yra garbaus amžiaus 
ir ne visiems buvo lemta sulaukti didelės šventės – oficialaus 
muziejaus atidarymo. Per metus Anapilin išėjo didelis muziejaus 
steigimo entuziastas Petras Pliuskys, medžio drožėja Ona Šim-
kienė, didžiulės dieninių drugelių kolekcijos savininkas Borisas 
Izenbekas.
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