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LIETUVOS MUZIEJAI 2008’2

„Su dešimties programoje dalyvavusių muziejų-partnerių pa-
tirtimi atvyko susipažinti atstovai iš daugiau kaip 30 muziejų, taip 
pat Panevėžio, Anykščių, Šilutės kultūros skyrių darbuotojai“, – 
sako L. Valužienė.   

Baigiamojoje konferencijoje dalyvavusi Lietuvos Respubli-
kos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjun-
gos struktūrinės paramos departamento Struktūrinės paramos 
politikos skyriaus vyriausioji specialistė Žaneta Maskaliovienė 
susirinkusiuosius informavo, kad pagal ES struktūrinių fondų 
paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007–2013 m. 
pirmojo kvietimo viešojo sektoriaus projektams finansuoti bus 
skirta iki 80 mln. litų ES paramos. Pareiškėjai savo lėšomis turės 
finansuoti 15 proc. projektų vertės. Pirmąjį kvietimą teikti paraiš-
kas viešojo sektoriaus įstaigoms ir organizacijoms planuojama 
skelbti š. m. rugsėjo pradžioje.

Muziejininkų profesinei kompetencijai kelti lėšų pasiryžusi skirti 
ir valstybė. Pernai patvirtintoje Lietuvos muziejų modernizavimo 
2007–2015 m. programoje iškeltas uždavinys ugdyti muziejininkų 
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Muziejininkai dalijosi profesinių 
mokymų patirtimi, aiškinosi  
ateities perspektyvas

Daugiau nei 200 šalies muziejininkų bei kultūros darbuotojų 
atvyko į Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) projekto 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ 
baigiamąją konferenciją, kurioje dešimt projekte dalyvavusių 
muziejų-partnerių dalijosi patirtimi apie pustrečių metų trukusią 
profesinių, vadybos ir asmeninių įgūdžių ugdymo programą.

„Tai pirmoji tokios trukmės ir apimties dalykiniu požiūriu mu-
ziejų darbuotojų mokymų programa Lietuvoje, – sako Olga Žalie-
nė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, LMA valdybos pirmininko 
pavaduotoja. – Niekam nekyla nė menkiausių abejonių dėl tokio 
pobūdžio mokymų naudos ir būtinumo juos tęsti.“

Anot O. Žalienės, dar palyginti neseniai teiginys, kad versle ga-
liojančios taisyklės ir veiklos modeliai gali būti sėkmingai taikomi 
muziejų darbe, būtų sukėlęs nuostabą ar net pasipiktinimą, tačiau 
dabar muziejininkai jau akivaizdžiai įsitikino, kad vykdydami savo 
pagrindinę – visuomeninę – misiją jie privalo vadovautis ekono-
mine logika.

„Muziejus turi uždirbti pinigus, kad galėtų kuo geriau tenkinti 
visuomenės interesus, – sako O. Žalienė. – Tačiau uždirbti pi-
nigus, skirtingai nei verslo struktūroms, muziejui nėra tikslas, o 
priemonė siekti strateginio tikslo – tarnauti visuomenei.“

Mokymai padėjo muziejininkams suvokti skirtumą tarp vady-
bos, motyvuojančios darbuotojus komandiniam darbui siekiant 
strateginio tikslo, ir valdymo, ignoruojančio darbuotojų iniciatyvą 
bei kūrybingumą.

„Atsirado suvokimas, kad muziejus savo veikla turi įrodyti savo 
reikalingumą visuomenei, ir būtent dėl to valstybė jam skiria pini-
gų, – pabrėžė Lietuvos jūrų muziejaus vadovė. – Atsiradus suvo-
kimui, kad esi reikalingas visuomenei, atsiveria galimybės gauti 
papildomų lėšų ir iš kitų šaltinių.“

Antai Lietuvos jūrų muziejus vien per 2007 m. gavo 86 tūkst. 
paramos iš juridinių ir privačių asmenų, dar 471 tūkst. – iš įvairių 
fondų.

Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė ir projekto vado-
vė, džiaugiasi, kad galimybėmis dalyvauti ES socialinio fondo 
lėšomis finansuojamuose mokymuose jau aktyviai domisi ne tik 
projekte dalyvavę muziejai.
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Museologists Sharing Experience in 
Professional Training and Predicting the Future
Prepared by Eglė Senapėdienė

More then 200 museologists and cultural administrators from 
all over the country participated in the final conference of the 
project “Training Museologists’ Competences and Abilities 
in the 21st Century” organized by the Lithuanian Museums’ 
Association. Ten museums-partners participating in the pro-
ject had an opportunity to share their experience on profes-
sional, management and personal skills training programme 
on 32 topics that lasted for three and a half of year. Training 
courses were attended by 320 museologists. 2,7 million litas 
were awarded from European Social Fund. Total value of the 
project counting from the year 2006 to 2008 was 3,88 million 
litas.
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asgebėjimus teikti profesionalias paslaugas ir numatoma parengti 
ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus.

LMA projektas „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir ge-
bėjimų ugdymas“ gavo 2,7 mln. litų Europos socialinio fondo pa-
ramos pagal Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo 
dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę 
„Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“. Bendra projekto, vykdyto nuo 2006 m. balandžio iki 
2008 liepos, vertė – 3,88 mln. litų. 

Projektui įgyvendinti buvo parengtos 32 mokymų programos 
pagal keturias mokymų sritis: specifinės muziejininkystės temos, 
administracinių ir rinkodaros gebėjimų ugdymas, informacinių 
technologijų bei kalbų įgūdžių tobulinimas.

Mokymuose dalyvavo 320 darbuotojų iš dešimties muziejų-
partnerių: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus, Trakų istorijos muziejaus, Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus, Lietuvos jūrų muziejaus, Alytaus kraš-
totyros muziejaus, Kėdainių krašto muziejaus, Mažosios Lietu-
vos istorijos muziejaus, Vilkaviškio krašto muziejaus ir Raseinių 
krašto istorijos muziejaus.        

Parengė Eglė Senapėdienė
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Konferencija 
„Memorialistika 
Lietuvos  
muziejuose“
2008  m. balandžio 29 d. Alytaus  

 kraštotyros muziejuje 
vyko Lietuvos muziejų asociacijos 
Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XI 
konferencija „Memorialistika Lietuvos 
muziejuose“, kurioje kviesta aptarti šias 
temas: memorialiniai muziejai: rinkiniai, 
ekspozicijos, edukacinė ir kita veikla, 
memorialinių muziejų vieta šiandienėje 
muziejininkystėje, jų perspektyvos; 
memorialiniai rinkiniai kitų profilių 
muziejuose: rinkinių komplektavimo 
kryptys, panaudojimas ekspozicijose, 
edukacinėje ir kt. veikloje. Buvo paruošta 
11 pranešimų. 

Conference “Memorialistics in the Lithuanian Museums”
Prepared by Virginija Šiukščienė

The publication introduces the 11th conference “Memorialis-
tics in the Lithuanian Museums“ of the Section for Scientific 
Research of Collections under the Association of Lithuanian 
Museums, which took place on 29 April 2008 in the Alytus 
Regional Museum. 
The following issues were discussed during the conference: 
memorial museums: collections, expositions, educative and 
other activities, the status of memorial museums in the cur-
rent museum theory, and their perspectives; memorial col-
lections in other museums: trends for accumulation of collec-
tions, their use in expositions, educative and other activities.   
The goal of the first meeting of the conference was to con-
sider the theoretical operational aspects of memorial mu-
seums, and to present specific memorial museums and their 
collections. The second meeting discussed the memorial 
collections and exhibits in museums of various profiles.  
Eleven presentations were elaborated and delivered.  

Pirmasis posėdis buvo skirtas teoriniams memorialinių muziejų 
veiklos aspektams ir konkrečių memorialinių muziejų ar jų 

kolekcijų pristatymams. Pranešimus skaitė: Aldona Ruseckaitė 
(Maironio lietuvių literatūros muziejus) – „Memorialiniai 
muziejai – maži objektai, dideli klaustukai“, Alma Ambraškaitė 
(Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus) – „Memorialinio muziejaus kūrybos ištekliai (aplinka, 
kūrėjas, idėjos)“, Irena Nijolė Petraitienė (Kauno miesto 
muziejus) – „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinis 
butas-muziejus“, Vilmantė Petrusevičienė (Alytaus kraštotyros 
muziejus) – „Laiškai poetui Anzelmui Matučiui liudija draugystę“, 
Šarūnas Šimkevičius (Alytaus kraštotyros muziejus) – „Petras 
Dumbliauskas ir jo muziejus Ažubaliuose (Alytaus r.)“.

Antrasis konferencijos posėdis buvo skirtas memorialiniams 
rinkiniams ar eksponatams įvairių profilių muziejuose. Praneši-
mus skaitė: Ignas Narbutas, Stanislovas Sajauskas, Beta Žalia-
duonienė (Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejus) – „Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
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Pranešimą skaito Kauno miesto muziejaus direktorė I. N. Petraitienė


