
 
 
 

Tarptautinis forumas „MUZIEJUS: POKYČIO JĖGA” 

2020 m. rugsėjo 17-18 d. 

Kaunas 

 

  

Organizatorius Lietuvos muziejų asociacija 

Tikslas 2019 m. Tarptautinė muziejų taryba (angl. ICOM) pasiūlė iš esmės keisti beveik  50 metų 

egzistuojantį muziejų apibrėžimą. ICOM nuomone dabartinis apibrėžimas „yra pernelyg 

konservatyvus ir nebekalba 21 amžiaus kalba". Naujoje definicijoje siūlomos iki šiol 

muziejininkystės pasaulyje negirdėtos sąvokos - socialinis teisingumas, globalinė lygybė, 

planetos gerovė.  

Lietuvos muziejų asociacija (LMA), siekdama įtraukti Lietuvos muziejus į šią kritiškai 

reikšmingą diskusiją, kviečia muziejų vadovus, darbuotojus bei kitus kultūros lauko 

atstovus į tarptautinį forumą „Muziejus: pokyčio jėga”. Jame, susipažindami su užsienio 

bei Lietuvos patirtimis, sieksime suprasti pokytį, jo jėgą bei apsibrėžti, kaip galime jį 

suformuoti. 

PROGRAMA 

Rugsėjo 17 d., ketvirtadienis 

BLC Verslo lyderių centras, K. Donelaičio g. 60 / V. Putvinskio g. 51, Kaunas 

 

09:30 – 10:00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava 

10:00 – 10:20 Sveikinimo žodis (Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja, Švietimo, mokslo ir 

kultūros grupės vadovė dr. Jolanta Karpavičienė, Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė 

dr. Ingrida Veliutė, Lietuvos muziejų asociacijos vadovas - valdybos pirmininkas, Šiaulių 

„Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza). 

 

1 dalis. Muziejų pokytis. Moderatorius – prof. dr. Rimvydas Laužikas (Vilniaus universiteto Komunikacijos   

fakulteto dekanas, Muzeologijos katedros vedėjas) 

10:20 – 11:00 Beieškant iššūkių įprastinėje muziejaus veikloje. Kaip muziejaus veikla gali spręsti globalius 

iššūkius. Pranešėjas prof. dr. Markus Walz (Leipcigo taikomųjų mokslų universitetas, ICOM 

Vokietija viceprezidentas)*; 

11:00 – 11:30 Lietuvos muziejų kraštovaizdis, 2020. Pranešėjas prof. dr. R. Laužikas 

11:30 – 12:10 Estijos muziejų reforma: evoliucija, o ne revoliucija arba Estijos muziejų įgalinimas per laisvę. 

Pranešėja Merilin Piipuu (Estijos Respublikos kultūros ministerijos sekretorė)*; 

12:10 – 12:40 Apibendrinamoji diskusija. Moderuoja dr. R. Laužikas. Dalyvauja R. Balza, dr. Rūta 

Pileckaitė -Vasilienė (LR kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vadovė), 

dr. J. Karpavičienė. 

Pietūs 

 

2 dalis. Muziejus ir kūryba. Moderatorius - Milda Laužikaitė (Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ vadovė) 

14:00 – 14:30 Kaip atpažinti kūrybiškai veikiančią organizaciją. Pranešėja M. Laužikaitė; 

14:30 – 15:10 Lenkijos muziejų pokyčiai ir ekspozicijų kūrimas. Pranešėja Katarzyna Trojanek 

(„Multimedia Art&Education“ viceprezidentė) *; 

15:10 – 15:40 Parodos kūrimas. Pranešėja Miglė Survilaitė (MO muziejaus kuratorė) 

15:40 – 16:10 Pasakojimas muziejuje: dramaturgo patirtis kuriant parodą. Pranešėjas Mindaugas 

Nastaravičius (dramaturgas, rašytojas); 

16:10 – 16:40 Apibendrinamoji diskusija. Moderuoja M. Laužikaitė. Dalyvauja M. Survilaitė, M. 

Nastaravičius, K. Trojanek. 

 

17:00 – 18:30 Palydintysis pasivaikščiojimas Kauno Žaliakalnio šlaitais su miesto pasakotoju, istoriku 

Žilvinu Rinkšeliu (ekskursijos pabaiga - netoli Gala vakarienės vietos). 

 

19.00 Gala vakarienė (Restoranas „Fresh Buffet Medžiotojų užeiga“. Jonavos g. 7, Kaunas) 

 

*Pranešimas skaitomas nuotoliniu būdu. 

 



 
 
 
 

 

 

PROGRAMA 

Rugsėjo 18 d., penktadienis 

BLC Verslo lyderių centras, K. Donelaičio g. 60 / V. Putvinskio g. 51, Kaunas 

 

3 dalis. Kiekvienas gali būti lyderiu. Moderatorius Edmundas Jakilaitis (žurnalistas, laidų vedėjas, 

prodiuseris) 

09:30 – 10:00 Lyderystės DNR. Pranešėjas prof. dr. Vladas Algirdas Bumelis (Lietuvos mokslų akademijos 

tikrasis narys, verslininkas, „Northway“ įmonių grupės įkūrėjas)*; 

10:00 – 10:30 Lyderis – pokyčio jėga. Pranešėjas Paulius Egidijus Kovas (vadybininkas, derybų 

konsultantas, jachtos kapitonas);  

10:30 – 11:00 Lyderystė kultūros srityje: viena asmeninė istorija su laiminga pabaiga. Pranešėja Inga 

Mitunevičiūtė (Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus 

pirmininkė); 

11:00 – 12:00 Apibendrinamoji diskusija „Muziejus: pokyčio jėga“. Moderuoja E. Jakilaitis.  

Dalyvauja Romualdas Vaitkus (Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorius), Olga 

Žalienė (Lietuvos jūrų muziejaus direktorė), dr. Rūta Kačkutė (Lietuvos nacionalinio 

muziejaus direktorė), Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė (Žaislų muziejaus vadovė ir įkūrėja), 

Gabrielius Sužiedėlis (LMA Vadybos sekcijos vadovas, Kauno miesto muziejaus direktorius). 

 

*Pranešimas skaitomas nuotoliniu būdu. 

 

 


