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4 Muziejų edukacinės programos

2016 m. kovo 10 d. LR Prezidento rūmuo-

se atidarytas Valstybės pažinimo centras (to-

liau – Centras). Ne tik naujausias, bet ir moder-

niausias muziejus Lietuvoje, kur temoms apie 

svarbiausius valstybės elementus nagrinėti pa-

sitelkiamos šiuolaikinės technologijos, tokios 

kaip planšetiniai kompiuteriai. Čia eksponuoja-

mi valstybiniai apdovanojimai, atkuriamas tri-

matis Sąjūdžio laikų automobilis, pateikiamas 

interaktyvus valstybės biudžetas, pristatoma 

„ištiesinta“ Lietuvos siena etc. Lankytojai gali 

geriau susipažinti su Lietuvos teritorija, visuo-

mene, suvereniu valdymu, pilietybės institutu ir 

buvimo aktyviu piliečiu prasme bei formomis. 

1000 kv. metrų plote, trijuose aukštuose, veikia 

nuolatinė kelių dalių ekspozicija ir organiškai ją 

praplečiančios meno parodos. 

Nepraėjus nė metams, Centre jau apsilankė 

47 tūkst. lankytojų. Nors centras dirba šešias 

dienas per savaitę, pavieniai svečiai daugiausiai 

lankosi savaitgaliais, kai patekti į šį Prezidento 

rūmų korpusą galima be išankstinės registraci-

jos. Darbo dienomis priimamos iš anksto užsire-

gistravusios grupės. Joms vedamos pažintinės 

ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, organi-

zuojami teminiai apsilankymai. Per šį laikotarpį 

apsilankė daugiau kaip 500 grupių. Apie edu-

kacinę centro veiklą pasakoja jo vedėja Nideta 

Jarockienė. 

Muziejus – vieta, kur galima pamatyti 

senų daiktų. Tikriausiai tokios ar bent pa-

našios frazės sulauktume, paprašę praei-

vių gatvėje pateikti muziejaus apibrėžimą. 

Tačiau XXI a. muziejai visame pasaulyje vis 

labiau orientuojasi į lankytojų patirtį, jų 

įtrauktį. Kaip Centre derinami eksponatai 

su šiuolaikinėmis informacijos perdavimo 

Iššūkiai, galimybės
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priemonėmis? Kokia prasme centras yra ir 

kokia nėra muziejus?

Noriu pradėti nuo muziejaus apibrėžimo. 

Pasak Tarptautinės muziejų tarybos (angl. 

ICOM), muziejus yra ne pelno siekianti nuola-

tinė visuomenei atvira institucija, kuri mokslo, 

švietimo ir gėrėjimosi tikslais įsigyja, konser-

vuoja, tyrinėja, komunikuoja ir eksponuoja 

materialius žmonių ir jų aplinkos ženklus (angl. 

evidence), tarnauja visuomenei ir jos plėtrai. 

Taigi Centras visiškai atitinka šį muziejaus, 

kaip institucijos, apibrėžimą. Tai ne tik atvira 

visuomenei institucija, tarnaujanti jos plėtrai, 

bet ir institucija, kuri kaupia istorijos bei kul-

tūros palikimą (šiuo metu kaupiame o�cialių 

dovanų rinkinį), užtikrina vertybių saugojimą. 

Vienas pagrindinių Centro tikslų – sukur-

ti interaktyvią, įkvepiančią ir motyvuojančią 

mokymosi aplinką, kur kiekvienas lankyto-

jas, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavini-

mo, socialinės padėties ir galimybių, mokosi 

jį supančioje informacinėje erdvėje. Centro 

parodose ir ekspozicijoje pereita nuo tech-

ninio prie dialogu grįsto interaktyvumo. Čia 

jis suvokiamas ne tiek fizine, kiek konceptua-

lia prasme, akcentuojant lankytojo vaidmenį 

1.



6 Muziejų edukacinės programos

komunikacijos procese. Tai įvairūs kuratori-

niai ir architektūriniai sprendimai – parodos 

kaip atviro pasakojimo kūrimas, lankytojų 

istorijų įtraukimas į parodos turinį. Taip ska-

tinamas interpretacinis, patyrimu paremtas 

lankytojo dalyvavimas muziejaus komunika-

ciniame tekste. 

Kurdami centro ekspoziciją, siekėme išplės-

ti medijų lauką nuo tradicinių iki šiuolaikinių. 

Ekspozicijoje turime per 100 unikalių ekspo-

natų, kuriuos paskolino Lietuvos muziejai, 

bibliotekos, archyvai. Pavyzdžiui, eksponuo-

jamos Senovės Romos imperijos monetos 

(Lietuvos dailės muziejus), dalgis su ištiesinta 

įtvaro kojele, kurį naudojo sukilėliai Medei-

kių apylinkėje 1863 m. sukilimo metu (Biržų 

muziejus „Sėla“), XVIII a. pab. kontušas – ba-

joriška juosta (Lietuvos nacionalinis muzie-

jus), varpelis, primenantis apie Povilo Ksavero 

Bžostovskio 1769 m. įkurtą Paulavos respub-

liką (Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio 

gimnazijos kraštotyros muziejus), unikalūs 

Lietuvos atgimimo laikotarpio eksponatai ne 

tik iš muziejų, archyvų, bet ir privačių asmenų. 

2.
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(M. Laurinkus, A. Rupšytė, A. Remeika). Svarbų 

vaidmenį ekspozicijoje vaidina ir nauji šiuolai-

kiniai pasaulio vaizdavimo būdai, teikiantys 

naujas vaizdavimo galimybes ir patirtis: papil-

dyta arba išplėsta realybė (angl. augmented 

reality), informacija, pateikiama įvairiais pavi-

dalais – tekstu, vaizdu, garsu, animacija. Visos 

medijos centre komunikuoja tarpusavyje, vie-

na kitą papildo ir taip sukuria vientisą komu-

nikacinį lauką. 

Dar XIX a. suprasta, kad muziejai yra 

mokymosi įstaigos, kuriose ne tik saugo-

mi artefaktai, bet ir suteikiamos galimy-

bės visuomenei mokytis. Centre ši mo-

kymosi funkcija yra pirminė. Jo paskirtis 

aiškiai atskleidžiama angliškoje pava-

dinimo versijoje – Centre for Civil Educa-

tion (pažodinis vertimas būtų – „Pilieti-

nio švietimo centras“). Lankytojas, nau-

dodamasis interaktyviu vedliu – planše-

te – gali viską sužinoti apie ekspoziciją, 

pasirinkti jam įdomias temas. Kodėl savo 

esme edukacinėje institucijoje dar reika-

linga ir edukacinė programa?

3.
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Šiuolaikinio muziejaus tikslas yra ne per-

duoti informaciją, o ugdyti lankytojų supra-

timą ir aktyvumą. Šį tikslą geriausiai padeda 

įgyvendinti edukacinės programos. Edukaci-

nių užsiėmimų metu taikomi aktyvaus mo-

kymosi metodai (diskusijos ir t. t.); tai padeda 

lankytojui naujai pažvelgti į reiškinius, objek-

tus, lavina pastabumo, problemų analizės, 

vertinimo, sprendimo, kolektyvinio darbo 

įgūdžius ir gebėjimus. Pavyzdžiui, užsiėmimo 

„Tapatybė ir pilietiškumas“ metu su mokslei-

viais diskutuojame, ką reiškia pilietiškumas 

jaunam žmogui. Šią neretai abstrakčiai su-

prantamą sąvoką kartu su moksleiviais mėgi-

name suvokti analizuodami paprastas kasdie-

nes istorijas ir elgesio pavyzdžius. Remiamasi 

pačių moksleivių sukurtomis idėjomis – su ko-

kiomis savybėmis jie sieja pilietiškumą ir kiek 

tos savybės būdingos jiems patiems. 

Užsiėmimo „Vaizduotė ir pilietiškumas“ 

metu moksleiviai išbando daugybę skirtingų, 

su vaizduotės išlaisvinimu susijusių užduočių –  

nuo „greičio gra�čio“ iki žaidimų su vardais, 

žodžiais ir asociacijomis. Taip pat naudojame 

atsitiktinumu pagrįstą idėjų paieškos būdą, 

kurį pritaikome pilietiškumą skatinančioms 

socialinių akcijų idėjoms sukurti. Aptariame, 

kada originali pirminė idėja gali virsti išbaig-

tu projektu. Juk pagrindinis mūsų siekis – kad 

centras taptų aktyvia ir įdomia erdve, kurioje 

susitinka ir diskutuoja edukacinių užsiėmimų 

dalyviai, jų koordinatoriai, parodų kuratoriai, 

mokslininkai, menininkai. Būtent todėl ir rei-

kalingos edukacinės programos. 

Nuo antradienio iki penktadienio pa-

grindiniai Centro lankytojai – mokiniai. 

Nors per dieną priimate net kelias klases, 

norinčiųjų atvykti skaičius viršija galimy-

bes, į edukacijas registruojamasi maždaug 

prieš tris mėnesius. Ką tai pasako apie Cen-

trą? Kuo jis patraukia mokyklos bendruo-

menes? Veiksnių, matyt, ne vienas.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakul-

teto docentas Rimvydas Laužikas, kalbėdamas 

apie mokslo ir paveldo komunikaciją, išskyrė 

dvi potencialias kryptis – informacijos sklai-

dą ir potyrio komunikaciją. Pirmuoju atveju 

orientuojamasi į auditoriją, kuri siekia žinių, 

antruoju – į tuos, kurie siekia „patirti“ mokslą 

ar praeitį. Kurdami Centrą, mes orientavomės 

į tuos, kurie siekia „patirti“, t. y. į vaikus ir jauni-

mą, Z ir Y kartas, kurių pasaulio matymas yra 

visai kitoks negu vyresniųjų. 

Mes nekūrėme tradicinės, įprastos muzie-

jinės ekspozicijos, kurioje lankytojai užverčia-

mi faktais, datomis, skaičiais. Juos galima rasti 

internete ar perskaityti mokykliniame vado-

vėlyje. Mūsų tikslas – sudominti ir pastūmėti 
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juos link potyrio, todėl labai daug dėmesio 

skyrėme naujausioms informacinėms tech-

nologijoms. Interaktyvumas pagyvina centro 

ekspoziciją, kreipdamas iš nuolatinės ir ne-

kintamos į interaktyvią erdvę, todėl jaunajai 

kartai daug smagiau ir įdomiau mokytis, ty-

rinėti ir atrasti naujus dalykus. Manau, kad tai 

ir yra pagrindinis dalykas, dėl kurio mokyklų 

bendruomenės rikiuojasi eilėse, norėdamos 

patekti į Centrą. 

Kita vertus, didelis Centro edukacinės 

programos mokiniams populiarumas rodo 

1-3. Edukacinės programos 
Valstybės pažinimo centre 
Roberto Dačkaus nuotraukos
4. Edukacinę programą veda 
Nideta Jarockienė. Valstybės 
pažinimo centras 
Viktorijos Bružaitės nuotrauka

4.
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ir teigiamą mokytojų požiūrį į mokymą-

si ne tik klasėje. Kitas mokytojų žingsnis 

galėtų būti ne tik perduoti atvežtus moki-

nius edukatoriui, bet ir vesti pamokas mu-

ziejaus aplinkoje savarankiškai. Drauge 

su Ugdymo plėtotės centru rengiate kva-

li�kacijos tobulinimo dirbtuves mokyto-

jams, kurių rezultatas bus pamokų scena-

rijai. Kokių dalykų mokytojai įsitraukė į šį 

procesą? Kaip bus galima gauti medžiagą 

pamokoms? Kokie Jūsų lūkesčiai mokyto-

jų atžvilgiu?

Centras nuo pat atidarymo kvietė mokyto-

jus vesti savo suplanuotas pamokas ir išnau-

doti unikalią aplinką kaip alternatyvą klasei, o 

ekspoziciją pritaikyti konkretiems mokymosi 

tikslams. Norėdami padrąsinti mokytojus, at-

rasti ir panaudoti kitas mokymosi aplinkas, šį 

rudenį, kartu su Ugdymo plėtotės centru, pra-

dėjome rengti mokytojų kvali�kacijos tobu-

linimo dirbtuves. Į jas pakvietėme 24 pilietiš-

kumo pagrindų, istorijos, geogra�jos, lietuvių 

kalbos, pradinio, dorinio ugdymo ir tikybos 

mokytojus. Dirbtuvių metu mokytojai ne tik 

susipažįsta su Centro ekspozicija, bet ir dirb-

dami grupėmis rengia pamokų ar mokomųjų 

veiklų planus. Jais naudotis galės visi Lietuvos 

pedagogai ir vesti savo dalyko pamokas pas 

mus, netradicinėje erdvėje. 

Įdomu dar ir tai, kad parengtus pamokų ar 

mokomųjų veiklų planus mokytojai išbandys 

su mokiniais, todėl paruošta medžiaga bus 

koreguojama, mokytojų patirtys bus apiben-

drintos ir pateiktos Centro interneto svetainė-

je. Tikimės, kad parengta medžiaga bus ne tik 

pagalba mokytojams įgyvendinant ugdymo 

procesą netradicinėje erdvėje, bet kartu ir pa-

skatinimas patiems kurti savo pamokų ar mo-

komųjų veiklų planus, dalyko ugdymo proce-

są pateikti įdomiai, patraukliai ir interaktyviai.

Pirmokų šurmulį Centre keičia aštun-

tokų klegesys, o pastarąjį – dvyliktokų 

čiauškėjimas. Edukacinių užsiėmimų daly-

viai – paties įvairiausio amžiaus. Kokias te-

mas edukatoriai nagrinėja su pradinukais, 

o kokias su gimnazistais, ir kaip tai vyks-

ta? Ekspozicijos turinys vis dėlto remiasi 

išsamia istorine, politologine, �loso�ne, 

teisine, sociologine medžiaga. Kokios yra 

Centro siūlomos edukacijos mokiniams 

stiprybės ir kokios jos ribos?

Rengdami edukacinius užsiėmimus, galvo-

jame, kokiai auditorijai tai bus reikalingiausia, 

įdomiausia ar naudingiausia. Atsižvelgiame į 

vaikų amžių, poreikius bei gebėjimus. Pradi-

nukai – smalsūs, trokšta žinių, nori bendrauti, 

stebi aplinką ir mokosi iš jos. Todėl teminiuo-

se užsiėmimuose atsižvelgiame į jų turimą 
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patirtį ir gebėjimus, parenkame tokias veiklos 

formas, kurios nebūtų nuobodžios, atitiktų 

vaikų poreikius. Skatinamas vaikų argumenta-

vimas, nuomonės išsakymas, gebėjimas kelti 

klausimus, analizuoti situaciją ar informaciją. 

Taip mokantis nebelieka baimės ir nerimo dėl 

to, ko nežinai. Vaikai suvokia, kad patirtis yra 

esminis mokymosi šaltinis ir nereikia bijoti ne-

žinoti ar suklysti. 

Vyresniųjų klasių moksleiviai (9–12 kl.) – vi-

sai kitokie nei pradinukai. Jie ateina nežinoda-

mi, ko tikėtis, yra santūrūs (nes atėjo ne savo 

noru), dažnai skeptiški, o kartais ir abejingi. 

Tačiau tai, ką mes jiems pasiūlome – netradi-

cinę aplinką, šiuolaikines informacines tech-

nologijas, interaktyvų turinį, netradicinius 

metodus, neformalų bendravimą – pramuša 

nepasitikėjimo šarvą. Diskusijos, analizės už-

duotys, vaizduotės ir kūrybiškumo išlaisvini-

mas, laisvė mokytis savarankiškai – būtent to 

jiems ir reikia. 

Lietuvos švietimo sistemoje, nepaisant 

įvairių reformų, vyrauja bihevioristinis požiū-

ris – mokymas dažniausiai nukreiptas į įsimi-

nimo ir supratimo (žinių) lygį. Todėl nenuos-

tabu, kad pažvelgus į muziejų edukacines 

programas ir ekspozicijas, galima pastebėti, 

jog dauguma iš jų yra sudarytos, remiantis 

bihevioristine mokymosi teorija. Manoma, 

kad programos dalyviui reikia viską paaiškinti, 

pateikti objektyvius faktus ir įrodytą tiesą. Jei 

duodamos kokios nors individualios ar gru-

pinės užduotys edukacinių užsiėmimų metu, 

jos formuluojamos taip, kad lankytojai rastų 

teisingą atsakymą. Ir nors muziejininkai tikri-

na, ar pavyko išmokti tai, ko siekta, jie vis tiek 

nesupranta, kokį žinojimo konstruktą muzie-

juje įgijo lankytojai. Jie tik teisingai atsakė į 

testo arba iškeltus klausimus, teisingai atliko 

užduotis. Nepaisant to, jie galėjo išmokti visiš-

kai ko kito, nei siekė edukatoriai. 

Mes, priešingai, einame tyrinėjimo, klau-

simų aiškinimosi, diskusijų ir debatų keliu, 

siekdami įtraukti lankytojus į aktyvią veiklą ir 

kūrybą. Informaciją siekiame pateikti nevie-

nareikšmiškai, parodyti, kaip idėjos susiduria, 

kon�iktuoja tarpusavyje, kad dažnai nėra vie-

no teisingo atsakymo, yra daug galimų įvykių 

ir reiškinių interpretacijų. Tai skatina lanky-

tojus kurti savas interpretacijas. Pavyzdžiui, 

užsiėmimo „Pagamintas Lietuvoje“ kūrybinių 

užduočių tikslas – tiek su pasididžiavimu, tiek 

kritiškai pažvelgti į savo šalį ir taip sukurti uni-

kalų bei sąžiningą pasakojimą apie Lietuvą. 

Tuo metu rinkimų stendas moko kritiškai ana-

lizuoti ir vertinti politikų kampaniją, o interak-

tyviame biudžeto stende ne tik matyti valsty-

bės �nansų visuminį vaizdą, bet ir atsakingo 
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bei analitinio požiūrio į valstybės ekonomi-

nius procesus. Apibendrinant, Centre niekada 

nebus vietos didaktikai, bet jis visuomet bus 

atviras atradimams. 

Centre jau apsilankė daugiau nei pusė 

tūkstančio grupių. Dalį jų sudarė suaugu-

sieji, kuriems Centre vedamos pažintinės 

ekskursijos lietuvių ir anglų kalbomis. Jų 

populiarumas taip pat didelis, dalyvauja 

studentai, senjorai, darbo kolektyvai, vie-

tinės bendruomenės. Kokį tikslą keliate 

suaugusiųjų edukacijai? 

Didelę Centro lankytojų dalį sudaro suau-

gusieji, sąmoningai pasirenkantys Centrą kaip 

mokymosi vietą ar erdvę, kur galima įdomiai 

ir prasmingai praleisti laisvalaikį ir taip geriau 

susipažinti su Lietuvos valstybe, jos teritorija 

bei gyventojais, institucijomis, pilietybės is-

torija, moderniomis pilietiškumo formomis. 

Centras pasižymi gerai suprojektuota šiuo-

laikine architektūrine erdve, turi integruotas 

poilsio zonas: skaityklą, am�teatrą, diskusijų 

ir pokalbių vietas. Galima išgerti kavos, pa-

skaityti gerą knygą arba tiesiog atsisėdus 

pasišnekučiuoti su draugais. Tai labai svarbu 

tiems, kurie pasirenka mus kaip vietą praleisti 

laisvalaikį. 

Tiems, kurie ateina pas mus mokytis, siū-

lome dalyvauti pažintinėse ekskursijose, te-

miniuose užsiėmimuose, kurių metu apmąs-

tomas santykis su valstybe, diskutuojama 

apie pilietiškumo reikšmę. Suaugusieji taip 

kviečiami dalyvauti viešose paskaitose, dis-

kusijose, filmų peržiūrose. Organizuojami su-

sitikimai su Centro kūrėjais, ekspozicijų kura-

toriais. Pastebėjome, kad visos mūsų veiklos 

įdomios lankytojams ir jų poreikis tikrai yra 

labai didelis. 

Nors ekspozicijos turinys rimtas, patys 

mažiausieji, nemokantys skaityti, nėra pa-

liekami nuošalėje. Vieną sekmadienį per 

mėnesį Centre organizuojami edukaciniai 

užsiėmimai šeimoms su vaikais. Kodėl 

svarbu pakviesti į edukaciją ir juos? Kaip 

su vaikais kalbėti apie valstybę? 

Šiuolaikinės šeimos ir Centras turi bendrų 

poreikių, kurie plačiausiai pasireiškia edu-

kacijos srityje. Šeimoms aktualu prasmingai 

praleisti laisvalaikį, o Centrui atsiveria gali-

mybės pritraukti itin gausią lankytojų grupę. 

Šių abipusių poreikių patenkinimas sukuria 

naują tiek šeimos, tiek Centro kokybę. Vaikus 

auginančios šeimos domisi Lietuvos istorija, 

valstybės sandara, valstybingumo simboliais, 

tai matyti iš didelio į Centrą drauge su tėvais 

ateinančių vaikų skaičiaus. Susidomėjimas 

auga, ir tai džiugu. Šiuo metu toms šeimoms, 

kurios ateina susipažinti su Centro ekspozi-
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cija, planuojame įrengti interaktyvią erdvę, 

kurią sudarys ne tik specialūs kūrybinei vei-

klai pritaikyti baldai, šiuolaikinės informaci-

nės technologijos, bet ir spalvota užduočių 

knygelė pagal ekspozicijos temas. Pavyzdžiui, 

atvertus puslapius apie valstybės apdovano-

jimus, lankytojai bus kviečiami ne tik aptarti, 

kokie jie yra, bet ir susikurti, išsikirpti apdo-

vanojimą, o į paveikslus ekspozicijų salėse 

žvelgti taip, kad nekiltų pagunda skaityti šalia 

esančių etikečių. Bus prašoma įsijausti, išgirs-

ti ir pasidalyti savo šeimos istorija, kalbėtis su 

vaikais apie jų pareigas ir teises, pamąstyti, 

ar visada pripažįstami vaiko poreikiai: laisvai 

išsakyti savo nuomonę, būti išgirstam, reikšti 

savo jausmus ir, pagaliau, klysti. 

Pilietiškumą, valstybės supratimą, mano 

manymu, geriausia ugdyti kuriant, žaidžiant, 

stengiantis, kad bendravimas nebūtų didak-

tiškas. Todėl edukacinių užsiėmimų metu 

daug dėmesio skiriame kūrybiškumui, vaiz-

duotės lavinimui, tėvų bendravimui su vaikais. 

Šiais laikais tėvai apskritai mažai bendrauja su 

atžalomis, o pilietiškumo, valstybės veikimo 

principų temomis kalbėti dar labiau vengia. 

Ne kiekvienas suaugęs žmogus gerai supran-

ta, kas yra pilietiškumas, kaip veikia demokra-

tiška valstybė ir jos institucijos, o ką jau kalbėti 

apie sugebėjimą tai paaiškinti vaikams. Dialo-

gas ir neformalus, jaukus bendravimas yra pa-

matinės mūsų užsiėmimo vertybės. Būtent tai 

ir padeda vaikams labiau atsiskleisti – pažinti 

ir vystyti savo stipriąsias savybes, ugdytis as-

menines ir socialines kompetencijas. 

Muzeologas Benjaminas Ivesas Gil-

manas dar XX a. rašė apie „sekmadieninį 

lankytoją“, kuriam atveriamos durys į mu-

ziejų, bet jis paliekamas vienas, be jokio 

darbuotojų dėmesio. Kaip Centre rūpina-

masi savaitgaliniais pavieniais lankyto-

jais, kurie ne visada žino, kur atėjo, ko gali 

tikėtis, neturi daug laiko? 

Lankytojai ateina į muziejų vedini skirtin-

gų tikslų: maloniai praleisti laiką su draugais, 

mokytis, bendrauti su šeimos nariais, atsipūs-

ti po savaitės darbų ar net dvasiškai pailsėti. 

Visa tai – potyrių dalis. Todėl sukūrėme tokią 

aplinką, kur lankytojas nėra paliekamas vie-

nas, kur atėjęs galėtų gauti norimus potyrius. 

Visus atėjusius lankytojus pasitinka darbuoto-

jai ir savanoriai, kurie paaiškina ekspozicijos 

planą, planšečių veikimo principą, pateikia 

rekomendacijas, neturintiems daug laiko ar 

atėjusiems su vaikais. 

Kiekvienas lankytojas gauna planšetę, 

kurioje instaliuotas virtualus vedlys, pade-

dantis lengviau suprasti ekspozicijos turinį 

ir pateiktą informaciją, suteikiantis galimybę 
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dalyvauti, tapti ekspozicijos turinio kūrėju, 

bendraautoriumi. Muziejaus gra�niai sprendi-

mai, meno kūrinių integravimas, vaizdo, garso 

ir šviesos efektai pasitelkti ne tik sudominti ir 

paskatinti sustoti, bet – svarbiausia – pažadin-

ti visus lankytojų pojūčius. Priimančio perso-

nalo elgesys, demokratiška, nuoširdi, dialogu 

paremta atmosfera – taip pat muziejaus atvi-

rumo garantas. Mums svarbi lankytojų nuo-

monė, rūpi, ką jie sužinojo ir kaip jautėsi. To-

dėl niekuomet nepamirštame paklausti, kaip 

jiems sekėsi, o atsisveikinant pasakyti: „Lauk-

sime jūsų sugrįžtant.“ 

Anot Liverpulio muziejaus direktoriaus 

Davido Flemingo, muziejai turi atrasti ryšį 

ir daryti įtaką visuomenei, kitu atveju jie 

apskritai nereikalingi. Kokį poveikį Centro 

lankytojams tikitės padaryti? Kokią svar-

biausią žinią jiems norite perduoti?

Šiuolaikinis muziejus dažnai apibrėžiamas 

kaip valstybės raidos procesų katalizatorius, 

kaip vieta, kuri gali stimuliuoti visuomenės 

susidomėjimą ir pasididžiavimą savo valstybe. 

Centras siekia tapti kūrybiška ir palankia bend- 

ruomenėms vieta, skatinančia jų susidomėji-

mą ir pasididžiavimą savo valstybės istorija, 

suteikiančia jos nariams gebėjimus ir pasitikė-

jimą prisiimti atsakomybę už save ir už savo 

bendrapiliečius. Vienas svarbiausių veiklos 

tikslų – skirtingų bendruomenių įtraukimas. 

Tai pasireiškia ne tik interaktyvia ekspozicija 

ar edukacinėmis programomis, bet ir gali-

mybe bendruomenėms pačioms kurti ne tik 

savo praeities reprezentacijas, bet ir analizuo-

ti dabartį, kurti ateities vizijas, dalyvauti nuo-

lat pildant centro ekspozicijas. Centras siekia 

tapti svarbia viešąja erdve, savotišku politiniu 

forumu, inicijuojančiu diskusijas apie aktua-

liausias visuomenės problemas jos praeities, 

dabarties ir ateities kontekste. 

Kalbino Rosita Garškaitė
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Dažnas muziejus Lietuvoje daugiausiai dė-

mesio skiria mokyklinio amžiaus vaikams, nes 

jie sudaro gausiausią lankytojų grupę. Moky-

tojai, norėdami paįvairinti pamokas, lankosi 

muziejuose, tad natūralu, kad didžiausia mu-

ziejų edukacinių programų pasiūla yra būtent 

jiems. 

Tačiau būtų neteisinga teigti, kad į kitas lan-

kytojų grupes muziejai nesiorientuoja. Sten-

giamasi pritraukti ir suaugusiuosius, ir šeimas, 

bet pirmiesiems paprastai netinka muziejų 

darbo laikas, o šeimos Lietuvoje vis dėlto dar 

nėra subrendusios kultūrinėms pramogoms.

Todėl antra lankytojų grupė galėtų būti 

senjorai. Šie žmonės mūsų valstybėje iš tiesų 

turi per mažai galimybių kokybiškai ir įdomiai 

leisti laisvalaikį, nors jo turi gana daug. Senjo-

rai gausiai lanko muziejų organizuojamus ren-

ginius, parodų atidarymus. Tai puiki galimybė 

plėsti savo kultūrinį akiratį neišleidžiant pi-

nigų. Tačiau retai pamatysime pagyvenusius 

žmones muziejuje kitu laiku. Kodėl taip yra? 

Egzistuoja kelios priežastys, ir jos susijusios 

tiek su � nansiniais, tiek apskritai su žmogiš-

kaisiais aspektais.

Muziejaus ekspozicijas ar parodas senjo-

rai apžiūri renginių metu ir, savaime supran-

tama, antrą kartą to paties žiūrėti neina. Kad 

lankytojai į muziejų sugrįžtų, jiems turi būti 

pasiūloma kas nors nauja ir įdomaus. Tam yra 

stipriai išplėtota edukacinė veikla, bet ji, deja, 

dažniausiai yra orientuota į moksleivius, nes 

pati valstybė skiria lėšų mokinių kultūriniam 

pažinimui. Taigi mokytojai, norėdami to ar ne, 

privalo moksleivius vedžioti į muziejus. Kad ta 

pati mokytoja su tais pačiais vaikais muzieju-

je apsilankytų kelis kartus, muziejininkai ku-

ria vis naujas edukacines programas, dažnai 

Iššūkiai, galimybės

MUZIEJAI – SENJORAMS

Skaidra GRABAUSKIENĖ,
Trečiojo amžiaus universiteto Bendruomenės studijų fakulteto dekanė
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net taikomas prie mokyklose dėstomų daly-

kų kurso. Po truputį rengiamos programos ir 

šeimoms bei suaugusiesiems, bet muziejams 

sunku nukonkuruoti įvairius pramogų par-

kus, kino teatrus, koncertus. Todėl progra-

mų šioms tikslinėms grupėms skaičius auga 

gana vangiai.

Tačiau tikrai nėra muziejų, kurie kurtų pro-

gramas specialiai senjorams, atsižvelgiant į 

jų poreikius, pomėgius ir panašiai. Nors, kaip 

minėta, jie galėtų sudarytą ženklią muziejų 

lankytojų auditoriją. Viena iš priežasčių, kodėl 

muziejai nekuria programų senjorams, yra �-

nansinė. Taip nutinka ne todėl, kad muziejai 

nenorėtų sulaukti senjorų apskritai, o todėl, 

kad senjoras vis dėlto dažniausiai yra nemo-

kus klientas. Edukacinei programai parengti 

reikia lėšų, todėl už ją turi būti imamas mo-

kestis. Muziejus negali užsiimti labdaringa 

veikla, nes jam išsilaikyti reikalingos lėšos. 

O senjorai dažniausiai lankosi nemokamuo-

se muziejų renginiuose ir į mokamus beveik 

neateina. Šią problemą būtų galima išspręsti, 

jeigu valdantys sluoksniai suprastų, kad reikia 

1.
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ne tik investuoti į vaikus, nes jie yra ateitis, bet 

ir atiduoti duoklę jau poilsį užsitarnavusiems 

visuomenės nariams. Argi nebūtų puiku, jei-

gu savivaldybės skirtų lėšų kultūriniam sen-

jorų švietimui, jeigu apmokėtų jų dalyvavimą 

muziejų edukacinėse veiklose? Dar viena išei-

tis – muziejų ir senjorų bendradarbiavimas. 

Senjorai galėtų būti savanoriais muziejų ren-

giniuose, padėti kasdieniniame darbe, ypač 

tuose muziejuose, kuriuose trūksta darbuo-

tojų ir vienam tenka dirbti kelis darbus. Taip 

bendradarbiauti jau bandoma neseniai atida-

rytame Valdo Adamkaus bibliotekoje-muzie-

juje, kur mainais už senjorų pagalbą tvarkant 

biblioteką, priimant lankytojus, suteikiama 

salė Trečiojo amžiaus universiteto paskaitoms.

Dar viena priežastis, kodėl edukatoriai ne-

rengia programų senjorams, yra netinkamas 

jų pasirengimas tokiam darbui. Kad ir kaip 

tai būtų nemalonu sakyti, teko girdėti, kad 

dirbti su vaikais yra lengviau, nes jie... mažiau 

žino. Pagyvenęs žmogus turi didesnę gyveni-

mo patirtį, kartais ir daug istorinių ar kitokių 

specialių žinių, taigi gali užduoti tokius klau-

simus, į kuriuos atsakyti jaunas edukatorius 

ne visuomet gali. Vienus tai skatina tobulėti, 

kitus – vengti tokių lankytojų.

Visos šios priežastys gali būti paneigtos 

gerais pavyzdžiais. Kai muziejaus darbuoto-

jai šiltai priima senjorą, stengiasi jį sudominti, 

kartais net ir nekurdami naujos programos, 

o tiesiog senąją pritaikydami jų poreikiams, 

gali sulaukti grįžtamojo ryšio. Elektrėnų pa-

gyvenusių pedagogų sambūris jau kelinti me-

tai atvažiuoja į vieną ir tą patį Kauno miesto 

muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos 

istorijos skyrių. Jiems patinka jauki aplinka, 

maloni ir įdomi edukatorė, jos sugebėjimas 

kiekvieną kartą įdomiai pateikti edukacinę 

programą. Taip muziejus užsitarnavo nuolati-

nį lankytoją. 

Turbūt visi Lietuvos muziejai duoklę sen-

jorams atiduoda spalio mėnesį. Tuomet jie 

yra kviečiami nemokamai apsilankyti, apžiū-

rėti ekspozicijas, o kartais ir dalyvauti nemo-

kamose ekskursijose. Smagu, kai senjorams 

vedamos įdomios ekskursijos, atsižvelgiant 

į jų poreikius, nebijant išgirsti kritikos, pasi-

džiaugiant, kad lankytojas papildė edukato-

riaus žinias. Į tokias nemokamas ekskursijas 

galima žiūrėti ir kaip į savo darbo reklamą. Yra 

ne kartą buvę, kai senjoras, apsilankęs spalio 

mėnesio renginiuose, vėliau grįžta su šeima ar 

į miestą atvykusiais giminaičiais.

Be abejo, galima pradžiuginti senus, ypač 

vienišus, žmones, nesitikint jokio atlygio ar 

grąžos. Jau minėto Kauno miesto muziejaus 

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos 
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skyriaus muziejininkės keletą metų iš eilės 

vykdavo į Panemunės senelių namus ir su-

organizuodavo jiems renginį muziejaus eks-

ponatų tema (Petrauskų laiškų skaitymai, 

pasakojimai apie kompozitorius). Nors mu-

ziejus ir turi užsidirbti pinigų, bet kartu gali 

ir privalo būti pavyzdžiu, kaip daryti gerus 

darbus. Šiais laikais, kai vis dažniau kalbama, 

kad muziejai galėtų tapti bendruomenės 

centrais, pirmas žingsnis to pasiekti ir būtų 

bendrystė su senjorais. Jie yra mūsų visuo-

1. Senjorai V. Adamkaus 
bibliotekoje-muziejuje
Skaidros Grabauskienės 
nuotrauka
2. TAU studentai Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje
Skaidros Grabauskienės 
nuotrauka. 

2.
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menės pagrindas, juk jeigu nebūtų senelių, 

nebūtų ir anūkų.

Esama keletas muziejų, kurie tikrai noriai 

bendrauja su pagyvenusiais žmonėmis, tiks-

liau su įvairiomis jų organizacijomis. Muziejų 

darbuotojai be jokio atlygio sutinka skaityti 

paskaitas: štai Kauno miesto muziejaus edu-

katorius keletą metų važiuodavo skaityti pas-

kaitų Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 

Kauno bendrijai. Tokių pavyzdžių visoje Lietu-

voje rastume ir daugiau.

Gražiausiai tas bendradarbiavimas atsispin-

di muziejų ir Trečiojo amžiaus universitetų veik- 

loje. Ši organizacija veikia jau daugiau nei du 

dešimtmečius, bet vis dar neranda savo vie-

tos po saule. Nors organizacijos veikloje da-

lyvauja tūkstančiai šviesių mūsų šalies senyvo 

amžiaus žmonių, valdžia vis dar rimtai nežiūri 

į pagyvenusių žmonių poreikius gyventi ko-

kybišką gyvenimą, galimybę šviestis ir tobu-

lėti. Ne paslaptis, kad ši organizacija gyvuoja 

praktiškai tik jai atsidavusių žmonių dėka. Fa-

kultetų dekanai dirba be jokio atlygio, neretai 

aukodami savo laisvalaikį. Todėl smagu, kai 

jiems į pagalbą ateina kiti. Lektoriai paskaitas 

skaito dažniausiai taip pat neimdami jokio at-

lygio. Tai suteikia vilties, kad seni žmonės ne-

bus ignoruojami, o ateityje gal bus daugiau 

investuojama į jų intelektinius poreikius.

Viena didžiausių Trečiojo amžiaus univer-

siteto problemų yra patalpų trūkumas. Kol 

kas tai tik svajonė, o gal greičiau utopija, kad 

valstybė ar savivaldybė, skirtų kokias nors 

patalpas, kuriose universitetas galėtų nor-

maliai darbuotis, kad dokumentų nereikėtų 

laikyti namuose, kad elementariam kasdie-

niniam ir organizaciniam darbui nereikėtų 

eikvoti asmeninių išteklių. Ne mažesnė prob- 

lema yra ir auditorijų stygius. Įstaigos, kurios 

turi tinkamas patalpas, veltui suteikti jų ne-

nori, nes joms pačioms reikalingos lėšos, o 

patalpų nuoma yra viena iš galimybių užsi-

dirbti. Pavyzdžiui, Kaune auditorijas senjorų 

paskaitoms skiria tik Vytauto Didžiojo ir Lie-

tuvos sveikatos mokslų universitetai bei Kau-

no kolegija. 

Džiugu, kad šią problemą spręsti padeda 

muziejai. Maironio lietuvių literatūros mu-

ziejuje jau daugelį metų veikia Literatūros 

fakultetas, kuriam vadovauja pati muziejaus 

direktorė Aldona Ruseckaitė. Kauno miesto 

muziejuje jau keletą metų veikia Istorijos 

fakultetas, kuriam muziejus ne tik suteikia 

patalpas, bet ir skiria nemokamus lektorius 

iš muziejaus darbuotojų tarpo. Smagu, kad 

net ir keičiantis šio fakulteto dekanams, mu-

ziejus išlaiko tradiciją tęsti Istorijos fakulte-

to veiklą. 
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Muziejuose prieglobstį randa ir šį rudenį įsi-

kūręs Trečiojo amžiaus universiteto Bendruo-

menės studijų fakultetas. Studentai kartą per 

pusmetį klausys paskaitų Valdo Adamkaus 

bibliotekoje-muziejuje. Jas skaitys muziejaus 

darbuotojai, kurie papasakos apie lietuvių išei-

vių bendruomenes visame pasaulyje. Bend- 

radarbiavimo sutartis taip pat yra sudary-

ta su ir Vytauto Didžiojo karo muziejumi, jis 

Bendruomenės studijų fakulteto klausytojus 

įsileis į savo patalpas, senjorams ves eduka-

cines programas, kvies į muziejaus renginius. 

Tikimės, kad ir kituose muziejuose klausytojai 

bus laukiami.

Baigti norisi su viltimi, kad muziejų ir sen-

jorų bendradarbiavimas bus vis glaudesnis ir 

kad muziejai, remdamiesi pagyvenusių žmo-

nių išmintimi ir patirtimi, tikrai taps bendruo-

meniškumo pavyzdžiais.
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2016 m. gruodžio 6–18 d. vyko Lietuvos 

muziejų asociacijos Švietimo sekcijos orga-

nizuojama Idėjų mugė. Pagrindinis renginio 

tikslas – suburti Lietuvos muziejų edukato-

rius, siekiant pasidalinti patirtimi ir idėjomis, 

padiskutuoti rūpimais muziejinės edukacijos 

klausimais (apie edukacinių renginių koky-

bę, aktualumą, sklaidą). Nors renginys vyksta 

kasmet, šįkart muziejų edukatoriams buvo 

pasiūlyta nauja patirties ir idėjų pasidalinimo 

koncepcija: kiekvienam panorusiam dalyvau-

ti burtų keliu buvo parinktas arčiau ar toliau 

esantis muziejus, kurį dalyviai turėjo aplanky-

ti, pasirinkti įdomiausius eksponatus ir, apgal-

vojus tikslinę grupę bei galimas priemones, 

sukurti edukacinio užsiėmimo aprašymą. 

Nors iš daugiau nei šimto LMA priklausan-

čių muziejų Idėjų mugėje panoro dalyvauti 

mažiau nei penktadalis, galima pasidžiaugti 

kai kurių edukatorių entuziazmu: buvo tokių, 

kurie ryžosi nukeliauti nemažus atstumus, 

kad aplankytų nematytą muziejų, buvo ir 

tokių, kurie keliavo su visa komanda, sukū-

rė ne po vieną edukacinį užsiėmimą. Eduka-

toriai patvirtino, kad toks renginio formatas 

naudingas ir įkvepiantis, todėl ir 2017-ųjų 

Idėjų mugė galėtų vykti keliaujant, tik reikė-

tų parinkti tam tinkamesnį laiką (pavyzdžiui, 

vasarą). Tikrai verta padėkoti visiems dalyva-

vusiems edukatoriams, tarp gausybės metų 

pabaigos darbų radusiems laiko ir pasidali-

nusiems savo idėjomis.

Idėjų mugė buvo kartu ir konkursas, kuria-

me skirtos dvi nominacijos: „Už drąsą ekspe-

rimentuoti“ bei „Už platų požiūrį ir integralu-

mą“, kurių laimėtojais tapo edukatorių duetai: 

Mindaugas Grigonis bei Mindaugas Tamošiū-

nas (Vytauto Didžiojo karo muziejus) už užsiė-
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LIETUVOS MUZIEJŲ „IDĖJŲ MUGĖ“ 2016 m. 
PROJEKTO „ATVIRUMO MENAS“ IDĖJOS APRAŠYMAS
Eglė NEDZINSKAITĖ,
Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinės dailės galerijos edukacinių programų kuratorė
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mimą „Kiškių sukilimas“ Maironio lietuvių lite-

ratūros muziejaus padaliniui Vaikų literatūros 

muziejui ir Joana Čėsnaitė bei Inga Kurtkutė 

(Lietuvos jūrų muziejus) už užsiėmimą „Klai-

pėdiečio tapatybės paieškos Klaipėdos skulp-

tūrų parke“ Mažosios Lietuvos istorijos muzie-

jaus Skulptūrų parko ekspozicijai.

Komisija, skaitydama ir vertindama devy-

niolika gautų edukacinių idėjų, vadovavosi 

šiais kriterijais: užsiėmimo atitikimas tikslinės 

grupės poreikiams; materialiųjų ir žmogiškųjų 

muziejaus išteklių įtrauktis; netikėtas požiūris 

į muziejų ir jame pristatomus eksponatus; kri-

tiškas pasirinktos temos nagrinėjimas. Rinki-

mai vyko dviem pakopomis, juos vertino LDM 

Nacionalinės dailės galerijos edukatoriai Eglė 

Nedzinskaitė ir Povilas Šnaras bei Rasa Dar-

gužaitė-Riškienė – aktyvi muziejinių paslau-

gų naudotoja, su šeima ir draugais aplankiusi 

beveik visus Vilniaus muziejus, o nominacijas 

skyrė Valstybės pažinimo centro vedėja Nide-

ta Jarockienė.

Ko pasigedo komisija, nominacijų nelaimė-

jusiuose užsiėmimuose? Dar renginio pradžio-

je po muziejus keliausiantiems edukatoriams 

buvo pasiūlyta aprašyti idėją, kuri neprivalo 

būti visiškai įgyvendinama. Tačiau tokio eks-

perimentinio požiūrio labiausiai ir pasigesta: 

kai kurių užsiėmimų turinys buvo tarsi girdė-

1.

3.

2.
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4.

tas, tartum su tradiciniais objektais galima nu-

veikti tik tradicinius dalykus, neatsižvelgiant į 

tai, kad tradicija gali būti labai toli nuo šiuo-

laikinio žmogaus. Kitas didžiosios užsiėmimų 

dalies trūkumas – tikslinės grupės poreikių 

nepaisymas. Tas pats užsiėmimas negali būti 

aktualus darželinukams, jaunimui, senjorams 

ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. 

Gaila, bet nė vienas edukatorius nepasiūlė už-

siėmimo pastarajai tikslinei grupei ar kitoms, 

aprašymo formoje išskirtoms grupėms: be-

darbiams, kitiems (pavyzdžiui, imigrantams, 

grįžusių emigrantų vaikams, savivaldybės 

darbuotojams ar dar kam nors).

Vis dėlto svarbiausias Idėjų mugės tiks-

las buvo ne išrinkti nugalėtojus, o paskatinti 

edukatorius domėtis savo profesiniu lauku, 

atrasti didelius ir mažus muziejus, pažinti juo-
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se sukauptą meno, istorijos, etnogra�jos bei 

daugybės kitų sričių paveldą, bendrauti su 

kolegomis. Savame muziejuje viskas atrodo 

vertinga ir įdomu, bet tik žvilgsnis iš šalies gali 

atkreipti dėmesį į netikėtus ekspozicijos pri-

valumus ir trūkumus, pastebėti eksponatus, 

kurie gal neužima svarbiausios vietos muzie-

jaus kolekcijoje. Todėl 2016-ųjų Idėjų mugė 

buvo tarsi per visą Lietuvą išsiskleidęs „minčių 

lietus“, „smegenų ataka“ (angl. brainstorming), 

kurios rezultatai galbūt paskatins edukatorius 

dažniau į savo veiklas įtraukti kitų muziejų pa-

tirtį, nebijoti dalintis ir keistis. Juk visus šiam 

5.

6.

1-3. Edukacinė programa „Kiškių 
sukilimas“. Maironio lietuvių 
literatūros muziejus 
Mindaugo Grigonio nuotraukos
4. Edukacinis užsiėmimas  
„Kelionė į retro Kauną”. Kauno 
tvirtovės VII forto muziejus
Nijolės Majerienės nuotrauka
5. Edukacinis užsiėmimas  
„Pasukim, pasukim, pasukim 
sviestamušę!”.  J. Gižo 
etnogra�nė sodyba, Gargždų 
krašto muziejus 
Giedrės Miežetienės nuotrauka
6. Edukacinis užsiėmimas 
„Sužinok ir nepamiršk“. Hugo 
Šojaus vabzdžių kolekcija. 
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Linos Marmaitės nuotrauka
7. Edukacinis užsiėmimas 
„Sužinok ir nepamiršk“. Hugo 
Šojaus augalų rinkiniai. Šilutės 
Hugo Šojaus muziejus 
Linos Marmaitės nuotrauka
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renginiui atsiųstus užsiėmimus, daugiau ar 

mažiau patobulinus, galima adaptuoti sava-

me muziejuje, taip sukuriant galimybę su eks-

pozicijomis susipažinti naujai tikslinei grupei 

ar tyrinėti jį visai netikėtu aspektu. 

Laimėtojų ir kitų dalyvių edukacinių užsiė-

mimų aprašymus galite perskaityti ir įvertinti 

puslapyje www.muziejuedukacija.lt.

7.
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Lankytojai muziejuose nori aktyvios veik-

los, įdomių edukacinių užsiėmimų, nori ak-

tyvios muziejaus ir visuomenės komunikaci-

jos. Kultūros įstaigos siūlo daug užsiėmimų, 

todėl visuomenė gali rinktis ir kelti pagei-

davimus. Suprantame, kad muziejams reikia 

lankytojų, o kad jų sulauktume, turime būti 

atviri pokyčiams, inovatyviems darbo meto-

dams, šiuolaikinėms technologijoms, siūlyti 

originalias ir novatoriškas idėjas. Mes visi tai 

puikiai žinome, stengiamės, dirbame. Tar-

tum ir gerai. Tačiau vieną dieną supranti, kad 

esame nelabai įdomūs... 

Eiti pirmyn galima tik tada, kai susidoroji su 

iššūkiais. Pats didžiausias iššūkis – besikeičian-

ti visuomenė. Žmonės, pasitraukę iš aktyvios 

darbinės veiklos, lanko užsiėmimus Trečiojo 

amžiaus universitetuose, jaunimas ieško ir 

gauna pakankamai informacijos – ką kitokio 

Programos, projektai

IŠŠŪKIAI IR PAIEŠKOS

Bronė JUKNEVIČIENĖ,
Utenos kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotoja 

gali pasiūlyti muziejus? Esu susidūrusi su nuo-

mone, kad muziejus atlieka pagrindines funk-

cijas, jos ir yra svarbiausios, kad muziejai buvo 

kuriame ne edukacijai. Tada atsakau, kad edu-

kaciniai užsiėmimai atsirado jau seniai ir yra 

sėkmingai vedami. Tačiau čia ir yra problema. 

Daugumoje muziejų edukacinių užsiėmimų 

temos yra panašios. Norėdamas pritraukti 

lankytojų, muziejus turi pasiūlyti ką nors, ko 

nėra kituose muziejuose. Kalbu apie krašto ar 

kraštotyros muziejus, kuriuose muziejininkai 

galbūt turi įdomią temą, bet trūksta lėšų, nėra 

vietos jai įgyvendinti. O tuomet kyla kitas 

klausimas – kuo mūsų pasiūlytas užsiėmimas 

ta pačia tema yra geresnis nei kito muziejaus? 

Tai ir yra didysis iššūkis muziejams. 

Utenos kraštotyros muziejaus ir šešių jo pa-

dalinių muziejininkai lankytojams gali pasiū-

lyti net 42 skirtingus edukacinius užsiėmimus. 
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atvirai pasižiūrėti į patiriamus iššūkius ir pa-

mėginti praktiškai, su kitų žmonių pagalba, 

paieškoti atsakymų į juos ir ryžtis inovaty-

viems sprendimams“. Pasiūlytas tikslas atitiko 

mūsų lūkesčius, juo labiau, kad mes ir patys 

įvardijome klausimus bei iššūkius, kuriuos 

norėtume spręsti. Žinojome, kad mokymai 

nebus tradiciniai. Jau nuo pirmojo susitikimo 

Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, buvo 

aišku, kad galime tikėtis įdomios mokymų 

metodikos: mokymosi ir inovacijų modelis 

pagrįstas kūrybinėmis partnerystėmis – orga-

Pernai į 240 užsiėmimų atėjo 2  603 dalyviai, 

2014  m. jų buvo dar daugiau – surengti 292 

edukaciniai užsiėmimai sulaukė 2  877 lanky-

tojų. 2015 m. dalyvių skaičius buvo mažesnis. 

Kodėl? Todėl, kad jau būta, dalyvauta, nėra 

naujų veiklų. Reikia kažką daryti! Supratome, 

kad reikia ko nors, kas „atšviežintų“ galvas, 

priverstų pažvelgti į save muziejuje. 

Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ praktikai, 

kviesdami dalyvauti projekte „Atvirumo me-

nas“, rašė, kad projekto metu bus siekiama 

„padėti kultūros organizacijų darbuotojams 

1.
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nizacijos aktualias problemas sprendžia ben-

dradarbiaudamos su kuriančiais profesiona-

lais iš išorės. Darbuotojai tobulina profesines 

kompetencijas analizuodami savo organizaci-

jos situaciją, ieško problemų sprendimų, kuria 

inovacijas ir jas išbando. 

Mokymų „Atvirumo menas“ Utenos kraš-

totyros muziejuje metu buvo sukurtas šūkis: 

„Daug pasaulio muziejų esi apžiūrėjęs? O į 

Utenos ar buvai užėjęs?“ Žinoma, įsigilinus į 

šūkį, galima ir paprieštarauti – norime, kad 

pas mus ne tik užeitų, bet dar ir kitą kartą 

ateitų. Lankytojai ateis į naują parodą, bet 

jos keičiamos kas mėnesį, vis dar einama 

apžiūrėti 2015 m. gegužę atidarytos Utenos 

miesto istorinės ekspozicijos, lankomasi 

renginiuose. Puiku, tuo džiaugiamės. Tačiau 

kaip padaryti, kad lankytojų būtų daugiau, 

kad ateitų tie, kurie dar nėra mūsų atradę 

arba apskritai skeptiškai nusiteikę muziejų 

atžvilgiu? O gal dar svarbiau, kad lankyto-

jai sektų naujienas mūsų muziejaus tinkla-

lapyje ir pasakytų: „O, naujas užsiėmimas! 

Neseniai buvau viename, labai patiko. Eisiu 

ir į šitą.“ Jeigu lankytojams trūksta stimulo, 

žadinančio iš skeptiško nusiteikimo muziejų 

atžvilgiu, tai jį ir turime sukurti. 

Kuriantys „Atvirumo meno“ mokymų prak-

tikai nedavė jokių receptų – mes patys sura-

dome, ką turime stiprinti muziejuje, kokios 

2.
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yra mūsų tikslinės grupės, kaip galima per la-

bai trumpą laiką sugalvoti idėją, ir net ne vie-

ną, ir ją (jas) įgyvendinti.

Su kuriančiais projekto praktikais balan-

džio–gegužės mėnesiais savo muziejuje su-

sitikome ir dirbome septynis kartus. Pamažu 

ryškėjo supratimas, kas tai yra „Atvirumo me-

nas“. Pasirodo, net daug metų kartu dirbantys 

kolegos gali naujai „atrasti“ savo bendradar-

bius ir likti nustebinti jų atsiskleidimo. Per patį 

pirmąjį susitikimą pasigaminome akinius, ir 

tai, kokius kiekvienas susikūrėme, jau šį bei tą 

pasakė apie mus. Po to juos apipiešėme, pri-

statydami save, sudėjome į vieną vietą. Vėliau 

kiekvienas iš eilės ėmėme po akinius ir aiški-

nome, kaip suprantame nupieštą informaci-

ją, taip pat, žinoma, turėjome įvardinti akinių 

„autorių“. Pasirodo, ne visus kolegas pažįsta-

me, vadinasi, nežinome ir jų galimybių darbe. 

Būti atviriems ir save vertinti nebuvo lengva, 

bet mokytojai-praktikai, negailėdami mūsų, 

sparčiu tempu vedė nuo vienos užduoties 

prie kitos. Pavyzdžiui, savęs pristatymas: jeigu 

aš būčiau mašina, tai kokia jos dalis? Ir paaiš-

kinti kodėl. Įdomu – ar esi valytuvai, kurie nu-

valo langą, kad būtų aišku, kur važiuoti, ar bė-

gis, kurį reikia perjungti, nes tik tada mašina 

įgaus greitį. Buvo vaidybinių situacijų, kuriose 

reikėjo drąsos improvizuoti. Kodėl tokia už-

duotis? Manau, ji labai reikalinga edukacijai, 

3.
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nes su lankytojais, ypač jaunesnio amžiaus, 

kartais reikia ir juokingam pabūti, o tai nėra 

labai paprasta. Sudomino ir nustebino būdas, 

kaip galima sugalvoti temas edukacijai. Ką 

daryti, kad jaunimas – viena iš mūsų tikslinių 

grupių – ateitų į muziejų? Užduotis buvo to-

kia: kairėje lapo pusėje užrašomas žodis „jau-

nimas“, po juo bent 10 daiktavardžių, apibū-

dinančių jaunimą. Tada iš bet kurios knygos, 

bet kurio puslapio, pasirenkamas daiktavardis 

(kas nors iš grupės pasako skaičių, pvz., 7, tai-

gi daiktavardis bus 7-oje eilutėje). Pasirinktas 

daiktavardis buvo „protas“, po juo taip pat su-

rašėme daiktavardžius, apibūdinančius protą. 

Abiejų pusių žodžius sujungėme: 1 su 1, 2 su 

2 ir t. t. Kas iš to išėjo? Aš pasirinkau 5-ą eilu-

tę, sujungti žodžiai buvo „šukuosena“ ir „skai-

tymas“. Kokią edukaciją iš to galima sukurti? 

Tai galėtų būti pati beprotiškiausia idėja! Pa-

vyzdžiui, šalia mūsų yra Utenos kolegija, taigi 

galėtume pasikviesti kolegijos studentes, jos 

užsiėmimo dalyviams galėtų daryti šukuose-

nas, o mes pasakotume arba skaitytume apie 

mūsų muziejų ar eksponatus. Tokia yra pirmi-

nė idėja, bet kad ji veiktų, reikėtų dar daug ką 

apgalvoti. Šiuo atveju svarbus pats idėjos gi-

mimo mechanizmas. 

Utenos kraštotyros muziejaus padalinio 

Laisvės kovų muziejaus muziejininkė Regina 

4.

1. Dešimtokai svarsto, ar lengva 
tapti suaugusiais
Utenos kraštotyros muziejaus 
nuotrauka
2. Iliustruota paskaita Tradicinių 
amatų centre
Utenos kraštotyros muziejaus 
nuotrauka
3. Siurprizai, kurie ypač 
džiugino vaikus Utenos miesto 
šventėje
Utenos kraštotyros muziejaus 
nuotrauka
4. Skaitovai tarp manekenų 
Laisvės kovų muziejuje
Utenos kraštotyros muziejaus 
nuotrauka
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Zapolskienė po mokymų sakė: „Mes, muzie-

jaus darbuotojai, taip sunkiai mokėmės atviru-

mo meno: užduotys seminaro metu, kiekvie-

no asmeninis įnašas į idėjų banką, mokymasis 

įdarbinti kiekvieno potencialą, netipinių gru-

pių – būsimų muziejaus lankytojų – paieškos, 

netgi namų darbai. Ir muziejaus eksponatus į 

Utenio aikštę nešti norėjome, ir pačios svajo-

jome muziejaus suknelėmis apsirengti ir vers-

lininkams žemai nusilenkti, kad tik jie į mūsų 

muziejų užsuktų ir grįžti panorėtų. Anketas 

kūrėme, laiškus rašėme, plakatus didžiausius 

ant sienų kabinome, parodą, organizavome 

renginį ir edukaciją jaunimui šeimos tema, –  

net sau patiems netikėtai tiek daug nuveikė-

me ir supratome: kolektyvas – jėga. Netyčia 

turbūt visi atsidūrėme ne diskomforto, ne 

siaubo, o komforto zonoje. Seminaras baigė-

si, atėjo ruduo, žiema, o seminaro idėjos te-

beverčia mąstyti ir kurti. Lyg netyčia atsirado 

trys nauji Laisvės kovų muziejaus edukaciniai 

užsiėmimai: „Partizanai ir rėmėjai“, „A. Miški-

nis ir A. Nyka-Niliūnas: du poetai – du likimai“, 

„A. Nyka-Niliūnas – pasaulinio lygio poetas iš 

Nemeikščių kaimo.“ 

Regina surado būdą, kaip į muziejų pa-

kviesti jaunus žmones, progimnazijų ir 

gimnazijų mokinius. Ji paskelbė, kad ieško 

savanorių, norinčių dalyvauti muziejaus ren-

giniuose. Netrukus jų ir atsirado – tai Utenos 

Vyturių progimnazijos aštuntų klasių moki-

niai ir mokytojos, padėję surengti popietę 

kraštiečiui poetui išeiviui Alfonsui Nykai-Ni-

liūnui atminti ir parengę literatūrinę-muziki-

nę kompoziciją „Išsiskyrimo grąža“. Kartu su 

vienuolika savanorių atėjo ir jų draugai, mo-

kytojai iš kitų mokyklų. Dar reikia pridurti, 

kad muziejininkė yra labai aktyvi „Faceboo-

ke“, moka sukurti intrigą, todėl jos organizuo-

jamuose renginiuose lankytojų netrūksta.  

R. Zapolskienė jau planuoja kitus renginius, 

kurie vyks ne tik muziejuje. Netoliese yra par-

kas... Taigi užuomina turbūt jau aiški...

Dalia Urbonienė, Utenos kraštotyros mu-

ziejaus padalinio Tradicinių amatų centro 

„Svirnas“ vadovė, prisipažino, kad „Atvirumo 

meno“ seminarai mokė mus būti atvirais ir 

kolektyve, ir su mokiniais, kitais lankytojais. 

Supratome, kas yra asertyvus elgesys. Tik iš-

siaiškinę lankytojų lūkesčius, įvardiję tikslines 

grupes ir jų poreikius, galime kurti edukacijas. 

Kuriant edukacijas, svarbus grupinis darbas. 

Mokymų metu šauniai darbavomės grupė-

mis ir per labai trumpą laiką pasiekėme gerų 

rezultatų. Supratome, kad edukatoriaus vai-

dmuo yra klausti ir kelti iššūkius, įtraukti į pa-

žinimo procesą. Kuo tampriau mokymo veiklų 

pobūdis yra susijęs su nūdiena, turimu paty-
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rimu, tuo labiau įsitraukia besimokantysis. To 

mes, vesdami edukacijas, ir siekiame.“ 

TAC „Svirnas“ veiklos pobūdis yra kitoks, nei 

muziejaus padalinių, čia mokymus veda serti-

�kuoti įvairių amatų meistrai. Mokymai Dalią 

paskatino ieškoti įvairesnių paskaitų temų, pa-

vyzdžiui, pasiteisino iliustruota paskaita „Nuo 

lėlės iki žmogaus širdies“, labai įdomus ir ne-

tradicinis buvo „Svirno“ kiemelis Utenos mies-

to šventėje. Jeigu meistrė moko vilnos vėlimo 

meno, tai kodėl šalia jos, aptvare, negali būti 

gyvų avyčių? Tai tik viena iš detalių, – netikė-

tumų buvo ir daugiau, Kiemelio lankytojai ne 

tik užėjo į vidų, jie įsitraukė į pasiūlytą veiklą. 

Aktyvaus pažinimo būdų ieškojimas pasitei-

sino. Utenos kraštotyros muziejaus padalinio 

veiklą įvertino ir Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministerija – gruodžio 8 d. „Svirnas“ buvo 

apdovanotas kaip sėkmingiausiai šiais metais 

dirbęs tradicinių amatų centras. 

Utenos kraštotyros muziejaus komanda:  

Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė, Raimondas 

Garsonas ir šių eilučių autorė, paskatinta pro-

jekto „Atvirumo menas“, sukūrė bandomąjį, 

jaunimui skirtą edukacinį užsiėmimą „Tapimas 

suaugusiais“. Jo tema – senųjų pasaulio kultū-

rų, taip pat ir lietuvių, papročiai, ritualai, nu-

brėžiantys ribą tarp buvimo vaiku, paaugliu ir 

tapimo suaugusiu, jų prasmės. Edukaciniame 

užsiėmime dalyvavo Utenos A. Šapokos gim-

nazijos dešimtokai. Užsiėmimo turinį sudarė 

�lmų apie įvairius išbandymus, pereinant į 

suaugusiųjų pasaulį, žiūrėjimas, aktyvus po-

kalbis, darbas grupėmis, vertybių įvardijimas, 

asmeninio požiūrio formavimas. Kristina jau 

nedirba muziejuje, bet mes šio sumanymo 

nepamiršime, – papildysime jį temomis apie 

lyčių stereotipus, vyro ir moters vaidmens 

šeimoje ir visuomenėje kaitą, kviesime vy-

resniųjų klasių moksleivius ir mokytojus per 

klasės valandėles ar etikos pamokas rinktis 

užsiėmimus muziejuje. Moksleivių išsakyti už-

siėmimo vertinimai paskatino kurti edukacinę 

programą, skirtą būtent aukštesniųjų klasių 

moksleiviams.

Muziejuje pasiteisino ir proginiai edu-

kaciniai užsiėmimai. Darželinukai ir pra-

dinių klasių moksleiviai susirenka pas 

mus Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 

proga. Užsiėmimai, skirti šioms valsty-

bingumo datoms, vyksta visą savaitę. 

Žaisdami mažieji sužino arba įtvirtina 

tai, ką jau žino, apie valstybės simbolius, 

svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, 

savo miestą Uteną. Geriausias tokių už-

siėmimų įvertinimas – darželinuko neno-

ras darželyje palikti savo rankomis, nors 

kartais dar nelabai vikriomis, išlankstytų 
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trispalvių laivelių arba pradinuko išdi-

džiai tėveliams rodoma paties nusipinta 

apyrankė. 

Dabar – advento laikotarpis, todėl vyks-

ta ir atitinkami užsiėmimai. Siūlome kūry-

bines-praktines laboratorijas „Namų šviesa 

Kalėdoms“ bei „Advento papročiai, burtai ir 

spėjimai“. Kiekvieną savaitę iki Kalėdų bus su-

rengiama po vieną renginį. Edukacinius užsi-

ėmimus rengėme ir pernai, šiais metais kai ką 

pakeitėme, atsinaujinome, sugalvojome kitų 

veiklų. Jeigu lankytojų netrūksta, vadinasi, 

pasirinkome teisingai. 
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Tikslai:

1. Padidinti muziejaus darbuotojų istorijos 

pasakojimo įgūdžius, siekiant kontekstuali-

zuoti muziejaus kolekcijas, paversti jas aktua-

liomis ir prieinamomis dideliam žmonių ratui. 

2. Ugdyti įprotį pasižiūrėti į save „iš šalies“, 

skatinti didesnį esamų ar potencialių lankyto-

jų grįžtamąjį ryšį. 

Kalbant apie istorijos pasakojimo įgūdžius, 

pradinė situacija yra gana prasta. Kodėl taip 

vertiname? Antrosios sesijos metu darbuoto-

jų paprašėme įvardyti Barokinės operos Lie-

tuvoje, Unės Babickaitės, Kipro Petrausko eks-

pozicijų pagrindines mintis, ką jie jomis nori 

papasakoti. Paaiškėjo, kad darbuotojai nėra 

susitarę dėl pagrindinės minties. <...>

Pirmojo susitikimo planas

2016 m. balandžio 8 d. 

Prisistatymas, Kūrybinių partnerysčių idė-

jos pristatymas, susitikimo tikslų pristatymas. 

Projekto tikslas – padėti atvirai pasižiūrėti į 

patiriamus iššūkius, eksperimentuoti siekiant 

savo tikslų. Darbuotojų mokymasis nėra sa-

vitikslis, jis susijęs su didžiule organizacijų 

atsakomybe dirbti taip, kad meno, kultūros 

ir kūrybos naudą galėtų patirti kuo daugiau 

žmonių. Svarbiausia ne tai, kad dalyvavome 

seminaruose, programose, o tai, kaip pasikei-

tė mūsų veikla po to. Projekto tikslas – ne vien 

mokytis, svarbu ir tai, kaip tas mokymasis kei-

čia mūsų veiklą, skatina atvirumą, kaip įtrau-

kiame tuos, kuriems tarnaujame ir t. t. Šio pir-

mojo susitikimo tikslas – pažinti jus, susirinkti 

daugiau informacijos, o jums – paanalizuoti, 

Programos, projektai

PROJEKTAS „ATVIRUMO MENAS“ 
LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUJE 

Agnė NORKUTĖ, Simonas SAARMAN
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išgirsti save. Norėtume, kad šis projektas ne 

apsiribotų kalbėjimu, o iš tiesų veiktų, būtų 

įgyvendintas. Negalima kalbėti apie auditori-

ją be auditorijos, todėl jau kitos sesijos metu 

sieksime, dar netiesiogiai, grįžtamojo ryšio.

Pirmasis susitikimas

2016 m. balandžio 8 d.

Tai buvo tipiškas pirmasis susitikimas, kai 

žmonės dar bando išsiaiškinti, ar jiems visa tai 

reikalinga. Susitikimo metu nedaug re�ekta-

vome, dalies pratimų atsakymų neaptarinė-

jome iš karto bendrame rate, o surinkome 

(asociacijas, sinopsius, koordinačių ašis, atsa-

kymus į klausimą „ką daryčiau, jeigu turėčiau 

neribotas galimybes“) ir apdorojome namuo-

se, bandydami suprasti vidinę organizacijos 

logiką: ar darbuotojai nori, kad organizacija 

būtų lankoma, atvira, ir kokios kliūtys, anot 

jų, neleidžia to pasiekti. Todėl žemiau pateik-

ta medžiaga yra daugiausia ne įspūdžiai, o iš 

dalyvių surinkti atsakymai.

<...>

Atsakymų analizė ir savarankiškas ekspo-

zicijos patyrinėjimas kitą dieną <...> padikta-

vo mintį, kad darbuotojų susitelkimą į fizines 

sąlygas, kaip kliūtį ateiti lankytojams, reikia 

nukreipti link istorijos pasakojimo, pasitel-

kiant kolekciją, atskleidžiant kontekstą, eks-

pozicijos pateikimo žmogui, prasmės atsklei-

dimo etc. 

1.

2.
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Antrojo susitikimo planas

2016 m. balandžio 15 d.

Tikslai:

1. Paskatinti susimąstyti apie istorijų pasa-

kojimą, kuo skiriasi sau ir kitam pasakojama 

istorija. 

2. Nukreipti muziejaus darbuotojų žvilgsnį 

nuo �zinių muziejaus sąlygų (kurias darbuo-

tojai laiko tikrąja lankytojų nebuvimo priežas-

timi) link eksponatų kontekstualumo, jų pasa-

kojamų istorijų.

Išvardiju bruožus, būdingus į produktą su-

sikoncentravusiai (product-focused) organiza-

cijai, kiekvienas gali pasižymėti, kurie aspek-

tai jam asmeniškai tinka. Mąstymas, būdingas 

į produktą susikoncentravusiai organizacijai: 

- manymas, kad tai, ką siūlai, yra geriausia; 

- kaltinimas tų, kurie neateina; 

- manymas, kad auditorija arba turi daktaro 

laipsnius, arba yra neišmananti; 

- manymas, kad auditorija yra iniciatyvi, 

veiksni.

1. Forumo teatras. Nulinė situacija, pri-

imtas sprendimas muziejų uždaryti. Pas jus 

atvyksta ministerijos tarnautojas išklausyti 

jūsų argumentų apie visuomenei teikiamą 

naudą ir kodėl muziejaus uždarymas būtų 

praradimas jai. Esminiai Simono taškai:

- lankytojų skaičius auga labai lėtai; 

- trys ketvirtadaliai patalpų yra ekspozici-

nės erdvės;

- viešo �nansavimo idėja yra ta ,,kad kultū-

ra būtų prieinama daugumai“ (kultūros priei-

namumo principas, esminis kultūros politikos 

prioritetas);

- genialus pavyzdys apie saugojimo / kau-

pimo / atvirumo auditorijai santykį – riedu-

lynas Salantuose, kurį aptvėrė tam, kad ten 

negalėtų patekti karvės, bet tuomet rieduliai 

užžėlė. Saugojimas ir kaupimas – nesavitikslis, 

nes žmonės yra svarbiau negu menas.

Pasakotojas, jeigu jam rūpi tas, kuriam pa-

sakojama, irgi turi suvokti esmę. Svarbu, kad 

muziejus nebūtų savitikslis ir paroda būtų 

skirta ne tik Henriko Cipario1 draugams, bet ir 

visai visuomenei – tai ir yra viešo �nansavimo 

esmė. Tada reikia suprasti ir aiškiai perteikti, 

kodėl kam nors turėtų rūpėti H. Ciparis, kuo jis 

ypatingas. Nes man ne gėda, kad aš nežinau. 

<...>

1  Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje 2016 03 23– 
2016 05 28 vyko dailininko Henriko Cipario scenogra�jos 
darbų paroda „Teatro spalvos“.
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3. Užduoties idėja – atskleisti, kad ekspona-

tai be istorijos ir konteksto yra kaip raumenys 

be kaulų. Kas yra tos istorijos? Užduotis, kurią 

reikia atlikti poromis: ant lapelio užrašyta as-

menybė iš jūsų muziejaus. Pasitarkite, ką jūs 

norite papasakoti, kokia yra jūsų istorija? Hen-

rikas Ciparis, Kipras Petrauskas, Unė Babickai-

tė, Barokinės operos paroda. Simono pastaba 

apie barokinę operą: „Jeigu žinai, kad baroki-

nė opera egzistavo LDK, tai supranti idėją, o 

jeigu nežinai, taip ir lieki nesužinojęs.“ Pasta-

ba apie tapatinimąsi: „Ar kas nors norės būti 

H. Cipariu?“ <...> 

Istorija turi būti tokia aiški ir koncentruota, 

kad be kokios nors detalės sugriūtų visuma. 

<...>

5. Naratyvas ryškėja toks – yra noras būti 

atviriems, patraukliems, prieinamiems (iš jų 

daryto įsivertinimo koordinačių ašyse ir hero-

jaus tikslo sinopsyje), bet priemonės siejamos 

vien su �zinių sąlygų gerinimu ir �zinio pa-

trauklumo didinimu. Tai galima būtų palyginti 

su aikido  – jeigu koncentruosiesi į ranką, ne-

matysi erdvės aplinkui. Ranka taps tuo, dėl ko 

pralaimėsi kovą. Svarbu ne tik pakvietimas, ne 

tik tai, kad reikia sukurti paklausą, pritraukti 

žmones, svarbu tai, ką jiems pasiūlysite, kai jie 

užeis, taip pat – kodėl jie turėtų užeiti. Susiti-

kimo pradžioje girdėjau tikslus – kaip pateikti 

jaunajai kartai, kaip parodyti žmonėms, ką tu-

rime gražaus, galvoti, kaip sudominti lankyto-

jus <...>.

7. Mano grįžtamasis ryšys.

ŽMONĖS. Darbuotojai malonūs, draugiški, 

paslaugūs. Du kartus girdėjau frazę „mes spe-

ci�nis muziejus“ (tiksliai cituojant – „vis tiek 

mes speci�nis muziejus, ne visi domisi tokiu 

dalyku“), nors šitaip, manau, pateisinamas 

lankytojų nebuvimas.

ERDVĖS. Apšvietimas barokinės operos 

salėje prastas – kampe tekstas neapšviestas. 

Kitose salėse akimis ieškodavau teksto, jis 

smulkus, dažnai neapšviestas, už stiklo, o tada 

skaityti trukdo atsispindinti šviesa. Vienoje 

salėje buvo kreivai priklijuotas A4 formato la-

pas. Tualetas yra viršuje ir ne itin švarus. <...> 

Atėjęs į salę, nežinai, kad gali pasižiūrėti du 

�lmukus, ir neaišku, kodėl būtent juos rodo. 

Tiesą sakant, visai neatkreipiau dėmesio į �zi-

nes sąlygas, kurias minite jūs.

PARODA. Nesupratau, kad patekau į H. Ci-

pario parodą, nes etiketėse nurodytas tik ope-

ros autorius ir spektaklio pavadinimas, H. Ci-

pario vardas neminimas, jis yra ant kai kurių 

paveikslų rėmų. Etiketėje turėtų būti nurody-

ta, kad tai yra H. Cipario scenogra�jos eskizas 
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Jurgio Juozapaičio operai „Marių paukštė“ 

(juk čia H. Cipario paroda – esminė informaci-

ja turėtų būti skirta jam). Istorija nepasakoja-

ma, pažintis neįvyko – nesupratau nei kas, nei 

kodėl. Biogra�ja paremta daugiausia faktais, 

neaišku, kodėl svarbu būtent tai. Gaila, kad tik 

salės prižiūrėtoja papasakojo apie spektaklio 

„Amerika pirtyje“, kurį 1899 m. gubernatorius 

leido vaidinti Palangoje, a�šą2. Įdomu, kodėl?

Kodėl turi būti įdomi scenogra�ja? Man, pa-

vyzdžiui, įdomu montažas, istorijos, pasako-

jančios, kaip į �lmą įmontuodavo baltą pudelį 

su raudonu kaspinu tam, kad Maskva sakytų 

„iškirpkit šitą“ ir nepastebėtų kitų simbolių. 

Man buvo įdomu sužinoti, kad �lme „Niekas 

nenorėjo mirti“ Donatas Banionis bėga per 

eolinį smėlį, esantį tik pajūryje, o čia juk �l-

muota kaime, Utenos rajone. Vėliau paaiškėjo, 

2  Minima pirmojo Keturakio komedijos „Amerika pirtyje“ 
pastatymo a�ša, kabanti nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje. 
Keturakio „Amerika pirtyje“ buvo pirmasis viešas spektaklis 
lietuvių kalba po 1864 m. caro valdžios įvesto lietuviškos 
spaudos draudimo 1899 m. rugpjūčio 20 d. Liudui Vaineikiui 
gavus gubernatoriaus leidimą, spektaklis viešai suvaidintas 
Palangoje. Nors buvo gautas o�cialus leidimas, bet komedijoje 
įžvelgta caro režimo pajuoka. Caro žandarai beveik visus 
spektaklio dalyvius areštavo ir ištrėmė, bet galbūt kaip tik 
todėl ir prasidėjo unikaliausias mūsų kultūros istorijoje, o gal 
ir pasaulinėje praktikoje, reiškinys – spektaklis nuskambėjo 
kaip tautos savimonės akcija. Ir visa tauta, remdama Palangos 
spektaklio organizatorių lietuvybės idėją, ėmėsi statyti tą patį 
veikalą kiekviename kaime.

kad tas kaimas – tai paskutinis elektri�kuotas 

kaimas visoje Lietuvoje ir būtent dėl to eolinio 

smėlio, nes buldozeriai klimpdavo ir negalė-

davo privažiuoti. 

Simono istorija apie lėkštę Bristolio muzie-

juje. Istorija apie perlinę sagą – ką gali papa-

sakoti ta saga. Pasirodo, anglų jūrininkas Jo-

nas Fritzas, kuris buvo išsiruošęs į Patagoniją 

nupiešti pakrančių žemėlapio (tai atvėrė ke-

lią kolonistams, todėl buvo sunaikintos tose 

vietose gyvenusios indėnų gentys), sumanė į 

Angliją parsiplukdyti keturis indėnus ir juos ci-

vilizuoti. Vieną iš indėnų jis nupirko už perlinę 

sagą, todėl indėną pavadino Johnu Buttonu. 

Anglijoje jis civilizavosi, bet po daugelio metų 

grįžo, kalbėjo pusiau anglų, pusiau gimtąja 

kalba, ir visą laiką buvo tarsi tremtinys savoje 

žemėje. Tokia pati saga buvo rasta vandenyno 

dugne. Dvi sagos, pasakojančios Čilės žmonių 

sunaikinimo istoriją. <...> 

Tikiu, kad yra įdomių istorijų. Geologija 

tampa įdomiausiu dalyku, kai apie ją pasakoja 

Simonas. <...> Taigi, nėra savaime įdomių ar 

neįdomių dalykų. Frazę „mes esame speci�nis 

muziejus“ iš viso girdėjau tris kartus, bet noriu 

jums pasakyti, kad jūs savo tematika nesate 

speci�nis muziejus. Todėl kad taip mąstant, 

kyla klausimas, ar speci�niais galima vadin-

ti mados, vilnos, dizaino muziejus? Kalbama 
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apie istorijų pasakojimą, taškų sujungimą, su-

aktualinimą. O ne žinių „numanymą“. Aš noriu 

žinoti (man ne gėda nežinoti), bet muziejus 

norimų žinių nesuteikia. Kas ta U. Babickaitė, 

kokia jos gyvenimo istorija, kodėl ji grįžo į Lie-

tuvą 1936 m.? Tam, kuris žino apie ją viską ir 

yra jos gerbėjas, gal bus įdomu pamatyti jos 

daiktus ar piešinius. Tačiau tam, kuris nežino, 

tai turėtų būti pažinties vieta. Kas turi būti bio-

gra�joje? Kada gimė, kada mirė, ką mylėjo. Pa-

našus įspūdis ir dėl nuolatinės ekspozicijos –  

kameros, fotoaparatai – kas naudojantis jais 

sukurta, kokie žmonės jais naudojosi. <...> 

Pasiūlymas Simonui ir darbuotojams – pir-

miausia įgyvendinti muziejaus misiją. Nu-

spręsti, kaip tapti aktualiems (koncepcijos 

paieška), tobulinti istorijų pasakojimą. Pasa-

koti, stengiantis pajausti, kuris pasakojimo 

būdas (nuasmenintas, be detalių, ar gyvas, 

žmogiškas) labiau traukia. Turint omenyje, 

3.
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kad didžiajai daliai tikslinių grupių yra aktua-

li istoriją pasakojanti ekspozicija. Ir dar turint 

omenyje, kad didelė dalis (segmentacija) ga-

limų lankytojų pagal elgesį yra atviri įkalbėji-

mui (open to persuasion). Pradėti nuo to, o ne 

nuo reklamos ar pastato gerinimo, nes tai – 

kaip namo statymas nuo stogo arba kaip mal-

kų metimas į degantį namą. Supraskite, kam 

jūs esate, koks yra jūsų tikslas, nes dabartinis –  

„šviesti“ – absoliučiai nieko nesako, o rinkimui 

ir saugojimui rūmų nereikia, didelė dalis er-

dvių yra atviros lankytojams. <...>

Antrasis susitikimas

2016 m. balandžio 15 d.

Susitikimą pradėjome nuo sociometrinio 

pratimo „dažnai, kartais, retai, niekada“, pra-

šydami žmonių atsistoti prie jiems tinkamo 

atsakymo pagal tokius teiginius: „jaučiu, kad 

kiti supranta, ką aš jiems sakau“; „jaučiu, kad 

mano kaimynai įtartini“; „jaučiu, kad šitie už-

siėmimai yra laiko švaistymas“. Nemaža dalis 

ties šiuo teiginiu atsistojo prie, berods, „kar-

tais“. Netikėtai žmonės atsiskleidė, paprašius 

4.
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sustoti į keturias grupes pagal gimimo laiką 

(vasara, pavasaris etc.) ir sudainuoti dainą 

apie savo metų laiką. Visi dainavo, kai kurios 

moterys išraiškingai, emocingai. Atrodo, kad 

nusiteikėme darbui. Susėdus paprašėme savo 

knygutėse pasižymėti, kurie iš uždarai orga-

nizacijai būdingų bruožų būdingi jiems (kal-

tinimas tų, kurie neateina etc.). Žmonės pasi-

žymėjo, nekomentuodami. Suskirstėme juos 

poromis pagal mėgstamą maistą ir atlikome 

greito pasimatymo pratimą, kai jie vieni ki-

tiems turėjo pristatyti ką tik perskaitytą, sudė-

tingą, tik sau kalbantį tekstą (apie geologiją, 

architektūros stilius, šiuolaikinį meną).

Čia to pratimo tekstukai:

1. [Aiškus] Anglis – svarbi energetinė nau-

dingoji iškasena. Tai prieš milijonus metų au-

gusių augalų suakmenėjusios liekanos. Dau-

giau nei prieš 300 milijonų metų augę augalai 

sukaupė tuo metu švietusios saulės energiją, 

reikalingą augimui. Degindami židinyje an-

glį, jaučiame šilumą, kuri yra tos pačios sau-

lės, švietusios prieš tris šimtus milijonų metų, 

energija.

[Neaiškus] Anglis – kaustobiolitinė uolie-

na. Tai iš augalų, kurie savo biomasės kons-

travimui reikalingos energijos, semdamiesi iš 

saulės, per milijonus metų sukaupė didelius 

kiekius atmosferinio CO2, suformavo uolieną. 

Joje anglies dvideginis yra surakintas kristali-

nėse gardelėse metagenezės metu. Ši energi-

ja gali būti išlaisvinta į dabartinę atmosferą, 

šią uolieną oksiduojant.

2. [Aiškus] Papilės miestelyje prie Ventos 

upės galima rasti 155 milijonų metų senumo 

nuosėdų. Šio juros periodo uolienų kitur Bal-

tijos šalyse žemės paviršiuje niekur nėra. Ati-

džiau pažiūrėję, jose pamatysime daug įvairių 

organizmų liekanų – fosilijų. Jos aplaužytos, 

nes tuo metu čia buvo jūros, kuri dengė va-

karinę Lietuvos dalį, krantas. Norėdami rasti 

neaplūžusių fosilijų, turėtume ieškoti Papilės 

apylinkėse, kitų tame pačiame gylyje buvu-

sios jūros dugno vietų.

[Neaiškus] Papilėje prie Ventos į paviršių iš-

eina buvusio Baltijos sedimentacinio baseino 

oksfordžio svitos detritiniai smiltainiai su gau-

siomis organogeninėmis liekanomis. Jos dėl 

stipraus mechaninio perdirbimo rodo ryškią 

jūros transgresiją. Šis horizontas plačiai papli-

tęs plačiame areale ir jo besikeičiančias facijas 

galima rasti ir kitose vietose. Baltijos platfor-

moje tai unikali vieta.

3. [Neaiškus] Švediškojo Igno Šeiniaus kū-

rybos laikotarpio raštuose aptinkami ryškūs 

nostalgiškojo ilgesio nesugrąžinamai praras-

tai Tėvynei pėdsakai. Jie posluoksniškai mas-
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kuodamiesi punktyriškai susipina, vis iš nau-

jo pasikartodami ir sudarydami posluoksnį 

aukštinamai pirmaplanei laisvosios Europos 

švediškajai dvasiai.

4. [Neaiškus] Stiliui būdingas sudėtingu-

mas, įmantrumas, jausmingumas, impulsy-

vumas, tapybiškumas, dinamiškumas, dra-

matiškumas, patetiškumas, polinkis į didybę, 

ansambliškumas.

5. [Neaiškus] Svarbiausias šio stiliaus prin-

cipas – atsiriboti nuo istorinių schemų. Stilius 

žaidžia su žiūrovu, �irtuoja. Pagrindinis jo 

pastatų ir dekoro formų šaltinis – organinis 

pasaulis. Atmetama visa, kas nereikalinga, pa-

liekama daug tuštumos, kad išryškėtų detalė.

Re�eksija, atlikus pratimą, buvo labai „teisin-

ga“ – vyravo supratimas apie tai, kuo skiriasi sau 

kalbantis tekstas nuo kalbančio žmogui. Gana 

aktyviai re�ektavo muziejaus vadovė, sakyda-

ma, kad norint išversti tekstą, turi apčiuopti 

jo esmę. Simonas „išvertė“ tekstą apie anglį į 

„žmogišką“ kalbą, papasakojo apie tai, kaip jie 

su mokiniais nagrinėjo architektūros stilius, at-

mesdami epitetus „įmantrus, puošnus“ ir ieško-

dami to, kas matematiškai apibūdina būtent tą 

stilių. Re�eksijai artėjant į pabaigą, paprašėme 

į užrašų knygutes užsirašyti, kaip šito pratimo 

patirtis jiems siejasi su muziejaus darbu. 

Prieš atlikdami kitą pratimą, perskirstėme 

poras, davėme po lapelį, kuriame buvo užra-

šyta jų muziejuje pristatomos asmenybės var-

das arba paroda, ir paprašėme pasakyti, kokia 

tos ekspozicijos pagrindinė mintis, ką jie ja 

nori papasakoti. Pratimas diagnostine prasme 

labai iškalbingas: iš pristatymų paaiškėjo, kad 

darbuotojai nėra susitarę, nežino, ką jie nori 

pasakyti viena ar kita paroda. Minties grynini-

mas vyko pratimo metu diskutuojant visiems 

bendrame rate. Paaiškėjo, jog darbuotojai pa-

tys žino daug dalykų, pavyzdžiui, kad U.  Ba-

bickaitė buvo poliglotė, o jos vyras yra para-

šęs vadybos vadovėlį, iš kurio mokomasi dar ir 

dabar, kad �lmavosi kine etc. Emocine prasme 

dalyviams tai buvo labai įtraukiantis pratimas. 

Kavos pertraukos metu Simonas pasakojo 

istoriją apie Joną Basanavičių: jis, pasirodo, 

buvo ir vienas iš cemento gamyklos akcinin-

kų. Taigi vaikams galima ne primygtinai kal-

bėti apie būtiną rodyti pagarbą žinomoms 

asmenybėms, o šiuo pavyzdžiu paaiškinti, 

kad jeigu žmogus yra aktyvus, tai jis yra ak-

tyvus daugelyje sričių. Kalba pasisuko apie 

skalūnus, Akmenės cemento gamyklą. Žmo-

nės guviai klausėsi, reagavo. 

Po pertraukos paprašėme dalyvių prisimin-

ti žmogų, kuriuo jie žavisi ir užrašyti to žmo-

gaus savybes. Pasidalinome, atrodo, buvo 
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malonu ir svarbu tuo pasidalinti. Kalbėjo visi. 

Kitas klausimas buvo: „Kas jums yra gera mo-

kykla?“ Dažniausiai buvo minimas psichologi-

nis klimatas, santykiai, atsiskleidimas. Vienas 

iš dalyvių paminėjo saugumą. Pastebėjome, 

kad niekas nekalbėjo apie išorinius duomenis, 

su išvaizda susijusius dalykus. Taip perėjome 

prie mano pristatymo, prasidedančio nuo api-

bendrinimo, kad pagrindine žmonių nesilan-

kymo muziejuose kliūtimi jie laiko muziejaus 

pastato �zines charakteristikas. Tačiau mano 

daryta mini apklausa ir mano pačios apsilan-

kymas muziejuje atskleidė, kad svarbiausia 

yra ekspozicija, jos pateikimas, kad žmonės 

nori papasakotos istorijos. Ir mes siūlome 

dirbti būtent ta kryptimi. Pasakodama apie 

H.  Cipario parodą ir savo nesusivokimą, su-

laukiau įvairių reakcijų: nuo „va, sako žmogus 

iš šalies“ iki Laimutės reakcijos „bet palaukit, 

gal čia Agnės problema“. Simonas pastebėjo, 

kad nėra savaime suprantamų dalykų. Ta min-

tis sulaukė dalyvių atgarsio. Bandžiau kalbėti 

apie tai, kad viskas yra įdomu, nėra neįdomių 

temų (pavyzdžiai apie baltą pudelį, „Niekas 

nenorėjo mirti“, Wagnerį). Pasiūlėme toliau 

dirbti istorijų pasakojimo linkme, aptarėme, 

kaip susitarti dėl pagrindinės minties, kaip ją 

atskleisti. Susikaupusiems įspūdžiams aprašy-

ti pasiūlėme temą „Šiandien mano ryškiausia 

patirtis buvo...“. Dalyvių rašiniuose paminėtos 

frazės, žodžiai: „nieko nėra savaime supranta-

mo“, „mes nesame speci�nis muziejus“, „kon-

tekstualumas“. Laimutė išsakė mintį apie nu-

sipiginimą, tai Simonui (po susitikimo) sukėlė 

minčių apie tai, kad paprasta nereiškia prasta, 

kad tam, jog padarytum paprastai, privalai 

pats gerai suprasti, perprasti esmę. Pagalvo-

jau, kad Laimutė atstovauja tai paradigmai, 

kad nežinoti yra gėda, ji minėjo, kad kai ji ko 

nors nežino, tyliai „pasigooglina“. O mes kal-

bame apie naują vartojimo modelį, kai pasi-

rinkimas yra milžiniškas, vartotojas visagalis 

ir jeigu jis ko nors nesupranta, sako: „durniai, 

nesąmones daro“, o ne „aš pasistengsiu“.

Trečiasis susitikimas

2016 m. balandžio 22 d. 

I.  Pratimas apšilimui ir būsimos sesijos te-

mos įvardijimui. „Leisk jam eiti“ – pratimas su 

kėdėmis. Vienas žmogus vaikšto po kambarį 

ir stengiasi atsisėsti į laisvą kėdę, kai kiti sė-

dintieji nuolat persėda ir užima vaikštančia-

jam artimiausią kėdę. Jeigu visa grupė bus 

dėmesinga, rami, įsitraukusi ir turės vieną 

tikslą, vaikštantysis niekada neatsisės. Prati-

mas padeda suprasti, kaip dažnai žmonės ima 

nervintis, skubėti, nepasitiki kolegomis ir pa-
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prasti dalykai komplikuojasi taip, kad situacija 

tampa nebekontroliuojama.

Įvardyti principus pavyko labai greitai, bet 

žaisdami darbuotojai greitai imdavo nervintis 

ir galiausiai kėdę pavykdavo užimti. Nutarė-

me, kad muziejus yra kaip šis žaidimas – dar-

bas su lankytojais sklandžiai ir sėkmingai vyks 

tada, kai visi darbuotojai turės tą patį tikslą, 

tuomet jų draugystė su lankytojais nenutrūks, 

jie ateis ir vėl, seks muziejaus programą.

II. Pratimas „Vaikystės muziejus“. Darbuoto-

jų buvo paprašyta įsivaizduoti, kad jie sukūrė 

vaikystės muziejų, skirtą ne vaikams, o visiems 

žmonėms. Šiek tiek pagalvoję, jie turėjo užra-

šyti du dalykus: 1) Muziejaus tikslą ir 2) Muzie-

jaus prasmę (kodėl jis turi rūpėti žmonėms). Iš 

pradžių buvo sudėtinga atskirti šiuos du da-

lykus. Padėjo geologinis pavyzdys: geologai 

tiria žemės gelmes, kad atkurtų planetos pra-

eitį, sužinotų apie jos sudėtį ir gebėtų numa-

tyti procesus ateityje. Toks tikslas. O prasmė 

ta, kad geologiniai tyrimai užtikrina žmonių 

gerovę – naudingųjų iškasenų paieška tampa 

ekonomiškesnė, katastro�nių reiškinių valdy-

mas tampa optimalesnis ir pan.

Užrašyti tikslai ir prasmės buvo skirtingi, 

bet juos visus sudėjus į vieną paaiškėjo, kad 

suformulavome iš tiesų Londone egzistuojan-

čio vaikystės muziejaus tikslą:

1. T. Įamžinti nuostabaus gyvenimo tarps-

nio atsiminimus.

P. Prisiminti.

2. T. Akcentuoti visų žmonių gyvenimo pra-

džią, nes tai geriausias tarpsnis.

P. Visi ieško šaknų. Tarsi pasaka. Nes visi 

buvo vaikais ir visi noriai tai prisimena.

3. T. Leisti pasijusti vaiku.

P. Nes suaugusieji nori pasijusti laisvi ir ska-

tinti savo kūrybiškumą – tokį, koks jis buvo 

vaikystėje.

4. T. Suaugusiesiems ir vaikams leisti pasi-

justi vaikais, sugrįžti į tą laikotarpį. Vaikai el-

giasi natūraliai, jie naivūs, nuoširdūs.

P. Visi žmonės nori pamiršti rūpesčius.

5. T. Visus, skatinant atlikti kūrybines už-

duotis, įtraukti į muziejaus veiklą. [Toks gali 

būti bet kurio kito muziejaus tikslas – S. S.].

P. Vaikystė – trumpas tarpsnis, po to lieka 

tik atsiminimai. Taigi reikia nebijoti klysti, iš-

laisvinti kūrybiškumą.

6. T. Remiantis vaikystės atsiminimais, su-
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kurti gerą atmosferą. Bus galima viską liesti ir 

daryti.

P. Žadinti nuostabą, prisiminimus.

7. T. Sukurti erdvę, kurioje galima būtų ir vėl 

patirti geriausias vaikystės emocijas.

P. Svarbu dar kartą patirti tai, dėl ko susifor-

mavo geriausia asmenybės dalis. Žmonėms 

reikia švelnumo, globos, pramogų.

Iškilo klausimas: „O kas, jeigu ne kiekvie-

nas žmogus nori prisiminti, jeigu jis vaikystėje 

nepatyrė nieko gero? Dar buvo diskutuojama 

apie Disneilendą, sėkmingus jo lankomumo 

reitingus, apie tai, kad nebūtinai žaislai yra pa-

grindinis tokio vaikystės muziejaus objektas.

III. Kūrybos praktikas Simonas pristatė atlik-

tą tyrimą su muziejaus lankytojais. Pirma dalis –  

muziejaus ekspozicinių salių plane lankytojai 

parašė po sakinį apie tai, kokią žinutę jiems 

perteikia konkreti salė. Antra dalis – įtraukian-

čios ir atstumiančios patirties schema. Atlikus 

tyrimą paaiškėjo, kad U. Babickaitės kambarys 

yra pats problemiškiausias, nes muziejaus su-

manytos ekspozicijos žinutės skiriasi nuo lan-

kytojų suprantamos informacijos. 

IV. Toliau panašiu principu kaip vaikystės 

muziejų nagrinėjome U. Babickaitės ekspozi-

ciją. Darbuotojai ant lapelio užsirašė, koks yra 

ekspozicijos tikslas ir kodėl tai turėtų rūpėti 

lankytojui (kodėl muziejuje jai skirti net du 

kambariai)? Paskui palyginsime su lankytojų 

mintimis ir pažiūrėsime, ką reikėtų padaryti, 

kad siunčiama žinutė neišsikreiptų ir nenu-

skurstų.

1. T. Laikotarpio, kuriuo gyveno U.  Babic-

kaitė, inteligentų tikslai ir siekiai.

P. To meto pajauta.

2. T. Ji yra ryški XX a. pirmos pusės asmeny-

bė: pirma režisierė ir t. t., gyvenusi Amerikoje. 

Surinkta daug eksponatų, atspindinčių jos in-

teresus ir asmenybės kelią (pvz., klauptas sim-

bolizuoja jos senatvėje pasirinktą tretininkės –  

vienuolės tarp pasauliečių – kelią).

P. –

3. T. Įkvepianti asmenybė – Lietuvos Frida 

Kahlo. Apie jos gyvenimą galima pastatyti 

puikų �lmą. Skleisti mecenatystės idėją.

P. Pasimokyti iš jos dramatiško likimo.

4. T. Jos eksponatai – lobis, laimingai pa-

tekęs į šį muziejų, ir niekur kitur jis negalėtų 

būti – tik čia. Tai legenda. Kolekcija išsaugota 
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per karą. Apskritai stebuklas, kad ši kolekcija 

išliko.

P. Visada yra svarbu, nes iš to mokomės. 

Neįtikėtinas dalykas – per sovietmečio baimę 

išsaugoti, turėti svajonę. Per visą laikotarpį ji 

buvo nežinoma, slepiama, nutylima ir tik da-

bar apie ją galime kalbėti.

5. T. Gili asmenybė.

P. –

6. T. Viena didžiausių muziejaus akcininkių 

(eksponatų prasme). Įvairialypė asmenybė. 

Viską paaukojusi Lietuvai. Kultūros saugotoja 

ir tvirtintoja.

P. Atrasti sąsają su dabartiniu pasauliu – 

kad moteris gali save labiau realizuoti. Lan-

kytojai turi patirti ir kitiems papasakoti, kaip 

eksponatai ir istorija atliepia mano (lankytojo) 

gyvenimą. 

7. T. Kelti pasididžiavimą mūsų kultūra. Ska-

tinti mokytis užsienio kalbų, įskiepyti meilę.

5.
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P. Tai aktualu, nes dabar turime beribes ga-

limybes. Ir jeigu tuomet žmonės galėjo daug 

pasiekti ir išgarsėti, tai dabar juo labiau turė-

tume siekti svajonių.

8. T. Muziejaus fondo vertybė. Muziejus turi 

eksponuoti tai, ką turi geriausio.

P. –

Beveik visų darbuotojų pasisakymai skiria-

si, nors ne iš esmės. Kiekvienas požiūris savaip 

svarbus ir vertingas, bet nėra vienos neabe-

jotinos kertinės linijos. Bandant sudėti visas 

šias prasmes į vieną, iškyla labai aptaki ir ne-

konkreti idėja. Būtina sutelkti visus požiūrius į 

vieną ir ateityje tuo vadovautis – tiek kuriant 

naujas ekspozicijas, tiek pristatant esamas. 

Kavos pertraukėlės metu kuriantysis prak-

tikas pristatė tyrimo rezultatus. Su visais at-

siliepimais darbuotojai iš esmės sutiko. Pasi-

sakyta apie būtinybę keisti ekspozicijas, jas 

patobulinti.

V. Pabandėme įvardyti bendrą U. Babickai-

tės ekspozicijos tikslą ir prasmę.

<...>

VI. Pratimas sesijos pabaigai – kad suar-

tėtume ir prisimintume pagrindinės sesijos 

mintį. Darbuotojai ant lapelių turėjo užrašy-

ti po dešimt savo gerųjų asmeninių savybių, 

tada išrinkti tris jiems pačias svarbiausias ir jas 

iš eilės garsiai perskaityti. Klausantieji turėjo 

prisiminti ir papasakoti, kur to žmogaus mini-

mos savybės yra atsiskleidusios. Iš visų pasi-

sakymų tik viena istorija buvo konkreti, ir ten 

atsiskleidė tik viena iš trijų savybių. Dažniau-

siai skambėjo tokios formuluotės: „ji visada...“, 

„niekada...“, „dažniausiai...“ Populiariausia sa-

vybė – optimizmas. Po pratimo paaiškėjo, kad 

kito nepažįstančiajam pristatant žmogaus sa-

vybes daug vertingiau išgirsti įtikinantį pasa-

kojimą, kuriame, tarsi muziejaus eksponatai, 

atsiskleidžia visos trys savybės. Savybių išvar-

dijimas be konteksto yra negyvas ir nesudo-

minantis. Nevertingas.

<...>

Ketvirtasis susitikimas

2016 m. balandžio 29 d.

<...>

I. Sustoję ratu žaidėme reakcijos ir susikau-

pimo žaidimus: <...> Visiems pasijuokus ir su-

sėdus, paprašiau prisiminti Lietuvos kultūroje 

gerai žinomus asmenis, tokius kaip Šekspyras 

Anglijoje, Klimtas Austrijoje, Dostojevskis Ru-

sijoje... Paminėti šie vardai:
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Čiurlionis

Maironis

Radvilaitė Barbora

Vytautas Didysis

Nekrošius

Basanavičius Jonas

Smetona Antanas

Miltinis Juozas

Mekas Jonas

Radžis

Noreika

Merūnas

Petrauskas Kipras

Koršunovas Oskaras

Donelaitis Kristijonas

Žemaitė

Statkevičius Juozas

Mickevičius Adomas

Nebuvo beveik nė vienos asmenybės, mi-

nimos muziejaus ekspozicijų pavadinimuose, 

tarp jų ir U. Babickaitės. Šis pratimas, kad daly-

viai nesuprastų pagrindinės užsiėmimo kryp-

ties, toliau aptariamas nebuvo. Norėjome, kad 

jie atsipalaiduotų, pasisakymai būtų autentiš-

ki, necenzūruoti „tinkamais pasisakymais“.

II. Toliau pristatytas pavyzdys iš geologijos.

Lietuvoje yra apie 300 geologinių įmonių, 

kurios naudoja Lietuvos žemės gelmių turtus. 

Kad turtų naudojimas vyktų sklandžiai, teisė-

tai ir būtų kontroliuojamas poveikis aplinkai, 

kiekviena įmonė privalo parengti naudojimo 

projektus. Toliau papasakota, kaip tokie pro-

jektai atrodo ir kuo jie gali būti įdomūs, at-

skleidžiant šio muziejaus problematiką ir ga-

limus sprendimus.

Visi naudingi geologiniai ištekliai niekada 

negalės būti išgauti, nes, visų pirma (pirmas 

apribojimų ratas), technologiškai ne visi ištek-

liai yra pasiekiami (pavyzdžiui, yra per giliai), 

antra priežastis – giliau slūgsančių, kad ir ge-

ros kokybės smėlių sluoksnių, apvandenini-

mas, trečia – gamtosauginiai reikalavimai. Tad 

projektuose dažnai galima matyti, kad geolo-

ginės įmonės sklype tik maža dalis teritorijos 

yra tinkama gavybai.

Galima pastebėti analogiją su muziejumi –  

visko nepapasakosi ir visų eksponatų nesu-

dėsi. Muziejaus potencialas didelis, bet tik 

maža dalis yra pasiekiama lankytojui – tarsi 

ištekliai geologinei įmonei. Su šiais teiginiais 

muziejaus darbuotojai sutiko. Sutarėme, kad 

reikia, jog visi darbuotojai turėtų vieną ir aiš-

kiai suformuluotą muziejaus tikslą, o kiek-

vienos salės ekspozicija paremtų šį tikslą ir 

vestų į jį. Jeigu pažiūrėtume į paveiksliuką, 

pamatytume, kad kiekvieno darbuotojo ži-

nutes reikėtų sutelkti. Nes dabar susidaro 
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toks įspūdis, kad U. Babickaitė stovi scenoje, 

į kurią nukreipti šviesos prožektoriai, bet jie 

šviečia kas sau, o aktorė taip ir lieka stovėti 

tamsoje. Būtina fokusuoti šviesą... bet nerei-

kia nepersistengti.

III. Tolimesnei veiklai buvo susiskirstyta 

grupėmis pagal „Statusų žaidimą“. <...> Žai-

dimo esmė – pajusti, kad yra veikiančių ne-

bylių dalykų, kurie taip pat reikšmingi, kaip 

ir pasakyti žodžiai. Tai sietina su tuo, kad 

lankytojui svarbi tam tikro daikto padėtis ir 

jo santykis su muziejuje pristatomomis as-

menybėmis, ir lankytojas atėjęs tai jaučia. Tai 

veikia labiau nei pasakyti žodžiai ar perskai-

tytos etiketės. Lankytojas jaučia, supranta ir 

tai jam turi rūpėti.

<...>

6.
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IV. Prisiminėme ankstesnės sesijos metu 

sugeneruotą pagrindinį tikslą, kurį paremia 

U. Babickaitės kambarys. Tuomet pasižiū-

rėjome į lankytojams muziejuje duodamą 

lankstinuką, kuriame išdėstyti muziejaus 

ekspozicinių salių planai ir kiekvienos salės 

pavadinimai. Tarp jų randame ir šį: „U. Babic-

kaitės-Graičiūnienės memorialiniai daiktai ir 

kolekcionuoti meno kūriniai“. Kaip paaiškėjo 

anksčiau, U. Babickaitė nėra minima tarp žy-

mių Lietuvos kultūros žmonių. Todėl negali-

me kviesti lankytojo pasižiūrėti U. Babickaitės 

kambario ir jos daiktų, nes lygiai taip galime 

kviesti žiūrėti, tarkim, Agnės ar Mildos kamba-

rio. Būtina suformuluoti tokį pavadinimą, ku-

ris leistų lankytojui empatizuotis ir jį domintų 

aktualumu, o ne kažkokiu nepažintu vertybiš-

kumu savaime.

Dalyvių grupelės turėjo ant didelio lapo 

per 15 minučių gra�škai ar tekstu pavaizduoti 

ir pasiruošti pristatyti ekspozicijos idėją U. Ba-

bickaitės kambariui: „Ateikite pažiūrėti ne U. B.  

daiktų, o...“.

<...>

Ekspozicijos idėją reikėjo pristatyti per 3 

minutes. Paskui kiekviena iš stebėjusių grupių 

turėjo per 2 minutes pasakyti savo pastabas. 

Esminis dalykas – ar iš pristatymo aišku, kaip 

atrodys ekspozicija, kaip įgyvendinti užsibrėž-

tą tikslą. Kaip rengėjai sužinos, ar jiems pavyko?

Tik išklausiusios visas pastabas ir pasitaru-

sios, komandos per 2 minutes galėjo atsakyti į 

pastabas, apsiginti arba pagrįsti, kodėl pakei-

tė sumanymą.

Susilaikyti replikuoti į pastabas sekėsi sun-

kiai. Šis pratimas buvo taikytas pirmą kartą, 

todėl dar nėra įgūdžių.

<...>

Penktojo susitikimo planas

2016 m. gegužės 13 d.

<...>

Vaidybinis pratimas, parodantis, kad vaidi-

nant abstrakčiai, rezultatas būna neįdomus, 

„joks“. 

<...>

Muziejuje apie teatrą negali būti sudėta 

viskas, nes to būtų per daug. Reikia siaurinti, 

mąstant, ką būtent apie teatrą norime pasa-

kyti. Antraip ekspoziciją siaurins ribotos pa-

talpos, skuba ir kitokie pašaliniai dalykai, kurie 

skurdins muziejaus galimybes. Kai apgalvotai 

susiaurinsime patys, tada ir kitos aplinkybės 

nebus tokios žalingos (prisiminkime geologi-

nius apribojimų ratus).

Auditorija nėra tokia nesumani, kad ga-

lėtume jai rodyti tik šaukštus ir arfą. Šios už-
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duoties tikslas, kalbant apie Unės ekspoziciją, 

pereiti nuo kalbų prie darbų. Taigi, dabar mes 

jūsų paprašysime dirbti tose pačiose grupėse, 

kaip ir aną kartą, ir su savo grupe per 45 minu-

tes įrengti Unės ekspoziciją. Jūs turėsite:

- parašyti įvadinį tekstą, kuriame nuo pat 

pirmų pastraipų nieko apie Unę nežinančiam 

skaitytojui turėtų būti aišku, kodėl ji ir jos 

daiktai turėtų rūpėti; 

- sudėlioti eksponatus, remdamiesi ta isto-

rija, kurią jūs norite papasakoti; 

- apgalvoti etiketažą, kuriems daiktams rei-

kia išsamesnio komentaro. 

Visa tai turėsite padaryti šiuose kambariuo-

se, naudodamiesi nufotografuotais ekspona-

tais ir popieriumi etiketažui ar istorijoms ap-

rašyti.

<...>

Penktasis susitikimas

2016 m. gegužės 13 d.

<...>

Iškėlėme klausimą – ką mes veikėme per 

praėjusias sesijas? Pasitelkdama pavyzdį, kaip 

skirtingai žmonės vertina savo veiklą (vienas 

atsako, kad mūrija plytas, kitas, – kad stato 

katedrą), prašiau dalyvių galvoti plačiai – tiek 

apie veiklas, tiek apie jų prasmę. Užduoties 

aiškiai nepateikiau, todėl daug atsakymų 

buvo gan abstrakčių, pvz., „mintis audžiau“, 

„gėriau į save mintis“, „buvau“, „vaikščiojau la-

birintais“, „ieškojau išėjimo“ etc. Taip pat buvo 

ir tokių atsakymų: „pristačiau aktorės U.  B. 

veiklą ir gyvenimą“, „kūrėme U.  B. ekspozici-

jos koncepciją“, „aprašėme muziejaus viziją“, 

„klausiau įspūdžių apie mūsų muziejų“, „nag-

rinėjome lankytojų pastabas“ etc.

Tada atlikome vaidybinį pratimą – dalyviai 

poromis turėjo suvaidinti emociją konkrečioje 

vietoje. Antros pratimo dalies ir išsamios ref-

leksijos nebedarėme, nes bijojome nespėti 

padaryti maketų iki atvykstant svečiams. Kaip 

ir tikėjomės, emocijų raiška buvo klišinė, todėl 

kitą kartą galima tęsti ieškant konkrečios isto-

rijos ir lyginant, kaip sekasi vaidinti apie „vis-

ką“ ir konkrečią istoriją.

Perėjome prie U.  Babickaitės kambario 

įrengimo – darbo grupėmis. Įvade pacitavau 

mintį iš Tahiro Schaho knygos, kad kilimą par-

duodu pigiai, bet istoriją prie jo – brangiai. 

<...>

Sulaukėme svečių – architekto Justino Dū-

dėno, kuris turi daug patirties kuriant ir įgy-

vendinant ekspozicijas, bei dizainerio Jono 

Liugailos. Kai susėdome į ratą, priminiau 

vieną iš mūsų projekto tikslų – įprasti rinktis 

grįžtamąjį ryšį, klausti auditorijos tiesiai, ne-
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spėlioti atsakymų, todėl pasiūliau svečiams 

užduoti rūpimus klausimus. Pati pradėjau nuo 

klausimų, ar svečiai apie žino U.  Babickaitę, 

kas turėtų būti jos ekspozicijoje, kad sugrįžę 

norėtų išsamiau ja pasidomėti. Jonas kalbėjo 

apie intrigos svarbą, Justinas išsakė pastebė-

jimą apie biogra�jas, kad jam dažnai neaišku, 

kodėl vieno žmogaus biogra�ja turėtų būti 

įdomesnė nei, pavyzdžiui, kaimyno, kalbė-

jo apie aktorystę – kad tai jam paslaptis, kad 

būtų įdomu, jeigu ekspozicijoje būtų atskleis-

ta, koks yra aktoriaus gyvenimo būdas, kaip 

jis atrodo. 

Direktorė paklausė, kaip svečiams pavyko 

rasti įėjimą į muziejų. Justinas atsakė, kad už-

rašas yra šešėlyje, esama atotrūkio tarp įėjimo 

ir užrašo. Dar iškilo klausimas apie tai, kodėl 

jie, kažkada apsilankę muziejuje, į jį negrįžo. 

Jonas prisipažino galvojęs: „Koks skirtumas – 

šiais metais nueisiu ar kitais“, kad apima toks 

„nieko nepraradimo“ jausmas. Kalbai pakry-

pus apie orientavimąsi pastato viduje, Jonas 

visus pralinksmino pasakęs, kad jį pasitiko 

„dramatiškai atrodanti“ moteris (Neringa), 

kad tai pranoko lūkesčius. Justinas sakė, kad 

nesuprato, kurioje pusėje yra ekspozicija. Kas 

patrauktų į muziejų? Kintančios ekspozicijos, 

renginiai. Socialinis tinklas „Facebook“. Perė-

jome prie pristatymų. 

Pirmoji grupė (Janina ir Jurga). Įvadinio 

teksto ir ekspozicijos turinys: Holivudo žvaigž-

delė, meilės vergė, Lietuvos patriotė. Balys 

Sruoga pasiūlė jai Unės slapyvardį. Peterbur-

ge baigusi aktorystės studijas, bandė įsitvir-

tinti Lietuvoje, bet nebuvo pripažinta. Madų ir 

kultūros sostinėje Paryžiuje. Neilgai džiaugėsi 

laime. Ryšiai jai buvo svarbūs. Komoda ekspo-

zicijoje, galimybė naršyti po stalčius – galimy-

bė įsibrauti į žmogaus buitį. 

Komentavome, naudodami frazes: „man 

patiko“, „pastebėjau“, „norėčiau pasiūlyti“. Iš-

klausius susidaro įspūdis, kad pasiblaškė po 

pasaulį, buvo pasiūlytas žemėlapis, laiko juos-

ta, kur ir kada lankėsi. <...> Jonas pastebėjo, 

kad tekstas sausas, jame yra „vadovėliškumo“, 

migdo. Justinas pasiūlė neapsiriboti vien pa-

veikslais, nuotraukomis; pastebėjo, kad reikė-

tų padėti lankytojui suprasti, kas yra aktorys-

tė – suvaidinti jos biogra�jos dalį, iš jos daiktų 

sudėlioti scenogra�ją. Išsiskyrė Justino ir Jono 

nuomonės apie naršymą po stalčius. Skambė-

jo klišinė frazė <...> – „meilės ir madų sostinė 

Paryžius“.

Antroji grupė (Regina, direktorė). Įvadinio 

teksto ir ekspozicijos turinys: vertino meilę, 

draugystę ir grožį. U.  Babickaitės draugas iš-

saugojo jos daiktus 47 metus. Unė mirė nuo 

kraujo užkrėtimo. Portretai, knygos išdėliotos 
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su mintimi, kad ji mokėjo penkias kalbas, yra 

visokių atvirukų, užrašytų jai skirtingomis kal-

bomis. Viduryje ekspozicijos – jos ryšius su 

žmonėmis atspindintys daiktai. 

Komentarai: Simonas papriekaištavo, kad 

ekspozicija priminė vabzdį apsiuvą – iš akme-

nukų padarytas kiautas, o paties nesimato, 

Unės tarsi nėra ekspozicijoje. Jonas pastebė-

jo, kad tokiu būdu įdomu pažinti žmogų, bet 

sunku susigaudyti tose grandinėse. Justino 

nuomone, gerai, kad veidas ir pagrindinė isto-

rija atsiranda dar prieš pasakojant gyvenimo 

aplinkybes. Dvinarė ekspozicija. Jonas atkrei-

pė dėmesį į darbuotojų ištartą frazę „lankyto-

jas turėtų“ ir pastebėjo, kad yra skirtumas tarp 

„turėtų“ ir „norėtų“. Justinas pasiūlė atkreipti 

dėmesį į aktorės portretus, nes veidas ir am-

žius aktoriui yra svarbūs instrumentai. Man 

atrodo, nebuvo istorijos, su kuria galima tapa-

tintis. Jonas siūlė vizualizuoti aktorės ryšius, 

sujungti juos, sukurti intrigą. Simonas pamirš-

tą žmogų palygino su Lietuvos pilimis, kurios 

kadaise buvo, bet dabar kai kas jau yra išnykę. 

Pastebėjo, kad reikia atkurti tuos ryšius. 

Trečioji grupė (Auksė, Vykintė). Įvadinio 

teksto ir ekspozicijos turinys: Lietuva, Holi-

vudas, Sibiras. Didmoterių plejada, šešiolikos 

metų iš kaimo išvažiavo į Peterburgą. Vyras 

pasaulinio garso vadybos specialistas, turė-

jo 500 porų batelių. Grįžusi iš Sibiro, užsiėmė 

vertimais.

Komentarai: stipru – geogra�ja pradžioje, 

sukuriama intriga, parodomas mastas. Teks-

tas geras iki asmeninių savybių išvardijimo. 

Aktorės, kaip kolekcininkės, rodymas remian-

tis daiktų gausa, bet prie to kiekvieno keičia-

mo eksponato turėtų būti papasakota istorija, 

kad jis sudomintų. Įdomu sužinoti, kad ji ver-

tėjavo, kad ir jai buvo nelengva. Apie meną 

nedaug kalbama.

Jau po sesijos Jonas pastebėjo, kad dar-

buotojai daug ką palieka savivokai. Justinas 

pabrėžė, kad čia pradinis lygmuo, kognityvi-

nis, to, ką žmonės turėtų sužinoti apie Unę. 

Taip pat dar reikėtų pagalvoti apie emociją, 

apšvietimą, garsą. Svečių apsilankymas at-

rodė labai sėkmingas, išjudino darbuotojus, 

po kiekvieno pristatymo vyko turiningos 

diskusijos.

<...> 

Šeštojo susitikimo planas

2016 m. gegužės 20 d.

Sesijos tikslas: priminti dalyviams, kad dirb-

dami jie turi siekti vieno tikslo ir vienodai su-

vokti prasmę. Jie turi išsigryninti šį tikslą ir dėl 

jo vieningai sutarti. Turėtų nuspręsti, ko siekia 
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muziejus apskritai ir ko siekiama pristatant 

atskiras jo dalis. Pavienės dalys turėtų parem-

ti pagrindinę muziejaus idėją ir vesti link pa-

grindinio tikslo.

<...>

1. Iš ant lapelių ankstesnių sesijų metu su-

rašytų tikslų (U. Babickaitės kambario naujos 

ekspozicijos įkūrimo), išsirinkti vieną, kurį visi 

darbuotojai laiko svarbiausiu. Sutarti, kad nie-

kaip kitaip nedirbsime, tik taip, kaip šis tikslas 

įpareigoja. Jis galutinis. Formuluojant tikslą, 

svarbu pasverti kiekvieną žodį, kad nebūtų 

tuščių frazių (pvz., „audžiam mintį“, „šviečiam“ 

ir pan.).

2. Nusibrėžti projekto laiko skalę ir joje taš-

ku pažymėti, kur, mūsų manymu, siekdami to 

išsikelto tikslo, esame dabar. Aptarti, kodėl 

taip manome, kiekvienas iš eilės. Pasistengti 

taip organizuoti pratimą, kad darbuotojai žy-

mėdami neturėtų galimybės matyti, kur pažy-

mėjo kiti. Svarbu suvokti likusio darbo apimtį 

ir įsivertinti konkrečius darbus, kuriuos dar 

reikia padaryti. Jeigu darbuotojams pasiro-

dys, kad darbų nedaug, bus galima papildyti. 

Čia tinka Justino Dūdėno mintys, kad dalyvių 

padarytas maketas ir pristatymas yra tik vie-

nas sluoksnis, kad dar reikia galvoti apie ap-

švietimą, eksponatų išdėliojimą, sienas, emo-

cijas ir t. t. Darytinus darbus galime užrašyti 

ant lapelių ir suklijuoti ant laiko juostos.

3. Sugrįžti prie teatrinių vaidinimo prati-

mų, kuriuos palietėme ankstesnėje sesijoje. 

Pabrėžtinai aptarti vaidinamų sąvokų prasmę 

ir efektą, kuris pastebimas, kai vaidinami žo-

džiai yra ne „abstraktūs“, o labai sukonkretinti. 

Vaidiname ne šiaip sau „meilę“, o konkrečią, 

įsivardijant aktoriaus amžių, patirtį, meilės 

objektą, santykį su juo ir t. t. Tokiu būdu vai-

dinimas vis tiek bus „apie meilę“, bet jis taps 

daug įdomesnis, be plačių mostų... Palyginti 

su išsikeltu muziejaus tikslu – ar kiekvienas 

suformuluoto tikslo žodis yra reikalingas. <...>

4. Pratimas, siekiant išsikelti viso muziejaus 

tikslą. Dar kartą pasitikrinti, ar gerai formuluo-

jamas tikslas, ar išlaikomos jo privalomosios 

sudedamos dalys. Ant lapelių, iš eilės siun-

čiant juos ratu, reikia užrašyti po atsakymą į 

klausimus, kaskart užlenkiant užrašytus atsa-

kymus. Klausimai tokie:

Kas daro (muziejus)?

Ką daro (tikslas, o ne priemonė)?

Kaip daro?

Kodėl daro?

<...>

Elementas KĄ – šviečiame, kuriame, ste-

biname etc. KAIP – rengdami parodas, ren-

ginius etc. Dažnai supainiojami tie du ele-

mentai: į klausimą KĄ? atsakoma „darome 
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parodas“. „Suvelti“ žodžiai atspindi „suveltas“ 

mintis. Galima prisiminti Alberto Einšteino žo-

džius: „Jeigu negali ko nors paaiškinti papras-

tai, vadinasi, to dalyko pats gerai nesupranti.“ 

Abstrakčiai veikti negalima, veikti galima tik 

konkrečiai. Todėl nesugebėjimas konkrečiai 

pasakyti (ir mąstyti) dažnai reiškia ir nesuge-

bėjimą, ką nors konkrečiai padaryti.

5. Papasakoti pavyzdį iš KP patirties moky-

kloje, kur direktorė, nekreipdama į projekto 

tikslus, siūlė nekreipti dėmesio į mokinių no-

rus, projektą įgyvendinti taip, kad būtų pato-

gu mokytojams ir vadovybei, o į formą įrašyti 

„tai, ką reikia“. Tai tam, kad dar kartą aptar-

tume, jog netiksliai ir nerišliai suformuluotas 

tikslas veda klystkeliais ir pagaliau rezultatus 

tenka „pritempti“ prie tikslų, juos kurti iš nau-

jo. Darbai ir žodžiai neturi išsiskirti – muziejus 

neturi būti šizofreniškas. Skatinti darbuotojus 

nepamesti užsirašytų tikslų, juos saugoti, kar-

tais juos prisiminti.

6. Re�eksija. Jausmas / Faktas / Atradimas

Šeštasis susitikimas

2016 m. gegužės 20 d.

<...>

2. Nusibrėžti projekto laiko skalę ir joje taš-

ku pažymėti vietą, kur, mūsų manymu, siek-

dami išsikelto tikslo (U. Babickaitės kambario 

naujos ekspozicijos įkūrimo), esame dabar. 

Aptarti, kodėl taip manome, kiekvienas iš ei-

lės. Nubrėžiau skalę ir paprašiau darbuotojų 

pasitraukti į kambario galą. Darbuotojai priėję 

po vieną, pirštu parodydavo, kur skalėje dėtų 

tašką, o aš lapo apačioje pieštuku pažymėda-

vau tą vietą. Taip nė vienas darbuotojas ne-

matė, kur kiti dėtų tą tašką. Vėliau visus taš-

kus sudėjau ant skalės. Visi taškai, lyg pianino 

klaviatūra, išsidėstė laipsniškai po visą skalę 

vienodais atstumais tiek pradžioje, tiek vidu-

ryje, tiek pabaigoje. Aptariant pratimą, trys 

darbuotojai norėjo taškus padėti kitoje vie-

toje (daugiausia iš pabaigos į vidurį). Bendras 

įvertinimas – tikslo išsikėlimas yra nepaprastai 

svarbu, tai jau „pusė darbo“, bet padaryti liko 

dar daug. Kadangi laiko mažėjo, tai konkrečių 

likusių darbų nebeišrašinėjome.

3. Iš ant lapelių ankstesnių sesijų metu su-

rašytų tikslų (U. Babickaitės kambario naujos 

ekspozicijos įkūrimo), išsirinkti vieną, kurį visi 

darbuotojai laiko svarbiausiu. Tačiau darbuo-

tojai iš keturių lapelių neišrinko nė vieno, iš-

kart sukritikuodami juos. Po Jono ir Justino 

apsilankymų jų požiūris pasikeitė, dabar jie 

daug ką darytų kitaip. Tad reikėjo greitai pa-

keisti planą ir iš naujo, taupant laiką ir perne-



56 Muziejų edukacinės programos

lyg nesigilinant, sukurti vieną, tikrai gerą tiks-

lą. Paprašiau kiekvieno darbuotojo ant lapelio 

užrašyti po tris žodžius, kurie, jų manymu, yra 

svarbiausi ir būtinai turėtų atsispindėti, for-

muluojant tikslą (galbūt tai, kas pirmiausia at-

eina į galvą). Buvo užrašyti tokie žodžiai:

asmenybės, aplinkybės, grožis;

ugdyti pilietiškumą, intriguoti, sudominti;

ieškojimas, sudominti, smalsumas;

asmenybė (charizmatiška), Lietuvos patrio-

tė, naujos technologijos;

pirmoji režisierė, moteris režisierė,  

kolekcininkė;

aktorė, eruditė, pirmoji lietuvių režisierė;

aktorė, kolekcininkė, Holivudas;

asmenybė, aktorė ir režisierė, Amerika–

Lietuva.

Tada ant lapelių parašytus žodžius, juos su-

skirsčius pagal sritis (biogra�ja, grožis, teatras, 

likimas, ir pan.), bandėme sudėlioti į sakinį. 

Tačiau tai nesisekė, nes labai ilgai diskutuoda-

vome dėl kiekvieno žodžio, (pvz., šiuolaikinės 

technologijos), nesutardami vienaskaitą var-

toti ar daugiskaitą ir panašiai. Tad paprašiau 

dalyvių užrašuose pasirašyti po individualų 

tikslą. Daviau Agnės pateiktų pavyzdžių, kaip 

tokia formuluotė turėtų skambėti ir kokius 

dėmenis apimti. Priminiau jų pratimą apie vai-

kystės muziejų iš trečiosios sesijos.

Paaiškėjo tokie individualūs tikslai (skaičiu-

kas priekyje – išreitinguota taškų suma):

0 Atskleisti asmenybės grožį, aktorinį kelią, 

susiejant su aplinkybėmis, dabartine Amerika 

ir Lietuva. (Jurga)

5 Išryškinant asmenybės grožį, panaudo-

jant naujas technologijas, sudominti ir su-

intriguoti lankytoją, ugdyti patriotiškumą. 

(Neringa)

5 Paskatinti kiekvieną domėtis Lietuvos 

kultūros ir meno istorija, pasinaudojant mo-

derniomis priemonėmis, išeksponuoti išskirti-

nės asmenybės palikimą. (Vilma)

14 Atskleisti aktorės ir režisierės asmeny-

bės potencialą, grožį, gyvenimo dramatiz-

mą, susiejant su visa Lietuva ir jos gyvento-

jais, istorinėmis aplinkybėmis. (Auksė)

8 Sudominti muziejaus lankytoją pasako-

jimu apie intriguojantį pirmosios lietuvių re-

žisierės, aktorės, kolekcininkės U.  Babickaitės 

gyvenimą Lietuvoje ir užsienyje, panaudojant 

naujas technologijas. (Regina J.)

5 Atskleisti (to laikotarpio) asmenybės (ak-

torės ir režisierės) grožį, pilietiškumą, suintri-

guoti lankytoją gilintis toliau... (Laima)

3 Naudojantis naujausiomis technologijo-

mis, per kolekciją atskleisti asmenybės – ak-

torės, režisierės  – grožį, sužadinti lankytojų 

smalsumą juos intriguoti, susiejant aplinky-
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bes Amerikoje ir Lietuvoje, paskatinti pilietiš-

kumą. (Regina L.)

15 Naudojantis naujausiomis technologi-

jomis, kolekcija sudominti lankytoją, atsklei-

džiant Lietuvos asmenybę – pirmąją režisierę 

ir aktorę, kuri vaidino užsienio scenose (Lietu-

voje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose), diplo-

matę, patriotę. (Lauryna)

<...>

5. Visų tikslų trūkumas – neaišku, kodėl lan-

kytojams tai turėtų būti svarbu ir ką su tuo da-

ryti gyvenime. Tad pabandėme užpildyti šią 

7.

1-4. „Atvirumo menas“ Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino 
muziejuje
Simono Saarman nuotraukos
5-7. Unės Babickaitės 
ekspozicija
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus nuotraukos
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spragą, užrašydami U. Babickaitės „kozirį“ – ką 

nors, kas gali patraukti ir sudominti lankytoją, 

dėl ko lankytojas turėtų būti neabejingas U. 

Babickaitei <...>.

<...>

6. Daviau paklausyti vienos kuriančios 

praktikės, mokyklos direktorės kalbos įrašo 

„Neikit, vaikai, į mokyklą“, kur direktorė sabo-

tuoja projekto darbą, teigdama, kad neverta 

kreipti dėmesio į mokinių norus ir poreikius, 

būtina jiems rašyti už sesijas pažymius, nes tai 

juos drausmina, ir nors projekte pagal formą 

to daryti negalima, ji sako: „Nekreipkit dė-

mesio, parašysim tai, ką reikia, o padarysim 

tai, kas mums naudinga.“ Įrašas padarė didelį 

įspūdį. Paaiškinau, kad buvome gavę sutikimą 

fotografuoti ir �lmuoti visą projektą, o šią me-

džiagą naudojame tik dirbdami viduje, įsiver-

tindami, mokydamiesi, dalydamiesi praktika 

„Kūrybinių partnerysčių“ projekte ir dabar – 

tarp „Kūrybinių jungčių“ asociacijos narių.

Aptarėme dar kartą, kaip svarbu atsikratyti 

„visažiniškumo“ ir formalaus požiūrio į projek-

tus, išsikelti visiems aktualų tikslą ir sekti juo. 

Kiekvienas darbuotojas iš eilės, remdamasis 

šios sesijos patirtimi, pasidalijo ryškiausiu patir-

tu jausmu, paminėjo sužinotą faktą ir atradimą.

Septintojo susitikimo planas

2016 m. gegužės 27 d.

<...>

Projekto tikslo apžvalga. Projekto tikslas –  

siekti, kad kultūros, meno ir kūrybos teikia-

mą naudą galėtų patirti kuo daugiau žmonių. 

Tikslas svarbu, nes kitaip būtume nežinoję, ką 

veikiame projekte, dėl ko jis vyksta. Išskyrėme 

keturis tikslo dėmenis, prie kurių ir bandysime 

padirbėti šiandien. <...>

I. NAUDOS PATYRIMAS

Svarbu, kad klientas patirtų naudą. Naudos, 

poveikio patyrimas yra kokybinis lygmuo. Do-

mėjimasis tuo, ką patyrė. <...> Norint kokybiš-

kai dirbti, turi domėtis tuo, ką patiria žmonės. 

<...> Ką duoda menas? Plečia akiratį, lavina 

vaizduotę, kelia norą medituoti, klausti, sutei-

kia peno intelektui, pokalbiams, ir tai tik dalis 

meno teikiamos naudos. Esminis klausimas – 

ko reikia, kad tokią naudą jis teiktų? <...>

<...>

Septintasis susitikimas

2016 m. gegužės 27 d.

<...>

Priminėme, kas vyko per kiekvieną sesiją 
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viso projekto metu. Paprašėme dalyvių ant 

lipnių lapelių užrašyti labiausiai jiems įstrigu-

sius momentus ir suklijuoti tuos lapelius ant 

laiko juostos, kuri buvo padalinta į atskiras 

sesijas reprezentuojančius plotelius. Dalyviai 

nemažai surašė ir suklijavo. Paprašėme pasi-

dalinti vienu kitu įspūdžiu. Štai keli iš jų:

- „Po kiekvienos sesijos kirbėdavo klausi-

mas, kas mes, kodėl mes“; „sujudina taškus, 

priverčia daugiau pagalvoti. Po sesijų vykda-

vo aptarimai, kolegų pasisakymai priversdavo 

susimąstyti; pajudini, atkasi, kas giliai buvo.“ 

(Neringa?)

- „Po kiekvienos sesijos bėgdavau į eks-

pozicijų sales, žiūrėdama, ką galima pakeisti, 

visada pasitardavome. Padirbti komandoje la-

bai naudinga.“ (Laimutė)

- „Dvi ryškiausios mintys – kad nėra savai-

me suprantamų dalykų ir pratimas apie ko-

legų savybes, kai jas reikėjo pagrįsti konkre-

čiomis istorijomis. Galvojome apie H. Cipario 

parodą. Savo skyriui pasakydavome, ką nu-

veikę. Dabar rengiame naują parodą, jau tu-

rime idėją, kuri mums atrodo gera, bet dabar 

to neužtenka – dar apmąstom, kaip ta paro-

da atrodys lankytojui, ką mes norime pasa-

kyti“ „diskusijos užverda“; „išjudino mintis“. 

(Vykintė)

- „Dabar atidžiau formuluojame lankyto-

jams skirtą informaciją, anksčiau buvo – koks 

skirtumas, svarbu parašyti, o dabar svarbu – 

kaip.“ (Lauryna)

- „Jau per pirmąjį susitikimą paaiškėjo susi-

tikimo prasmė. Pasitvirtino mano mintys, kad 

klientas yra teisus ir...“ (Jurga)

<...>

PROJEKTO VERTINIMAS

Išsikeltus tikslus – (1) padidinti istorijų pa-

sakojimo įgūdžius, siekiant muziejaus kolek-

cijas kontekstualizuoti, paversti aktualiomis 

ir prieinamomis dideliam ratui žmonių bei (2) 

skatinti gauti didesnį grįžtamąjį ryšį iš galimų 

ir esamų lankytojų, matyti save „iš šalies“ – pa-

siekėme. Tai patvirtina vertinimo sesijos metu 

už�ksuoti dalyvių pasisakymai ir įžvalgos: 

„Muziejaus tikslas yra, remiantis ekspo-

natais, originaliais, patraukliais būdais ir for-

momis, mokėti papasakoti ISTORIJAS, kurios 

ĮKVĖPTŲ! Svarbiausia – ĮDOMI, patraukianti 

ISTORIJA!“ „Sužinojau, kad teisingai maniau 

apie tekstą – jis turi būti gyva istorija, kad lan-

kytojas yra klientas ir jis yra teisus.“ 

„Supratau, kad mažai dėmesio ir pastangų 

skiriame muziejaus veiklai (turiniui). Per daug 

dejuojame.“

„Suvokimas, kad informaciją ekspozicijų 

anotacijose reikėtų pateikti kuo paprasčiau.“
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„Sunku mintis apsukti 180 laipsnių kampu ir 

pamatyti iš lankytojo žiūros taško. Mintys apie 

lankytoją, ką jis jaučia ir ką galėtų pajausti.“

Dalyviai išbandė, ką reiškė situacijos ana-

lize pagrįstas, į konkretų tikslą orientuotas 

komandinis darbas. Dalyviams toks procesas 

buvo naujas, norima jį taikyti ateityje. Daly-

viai kalbėjo apie tai, kaip svarbu konkretus, 

visiems suprantamas tikslas, kaip darbas ko-

mandoje padeda greičiau pasiekti rezultatą, 

nes kolegos įdarbina savo stiprybes ir papildo 

vieni kitus.
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Tyrimai

INTERAKTYVIOS PILIETIŠKUMO PATIRTYS:
GYVOJI ISTORIJA MUZIEJUJE

Nijolė VEČKIENĖ, VDU profesorė, TAU Kauno apskrities filialo direktorė

Įvadas

Straipsnyje aptariamos senėjančio žmo-

gaus galimybės tapti ne tik lankytoju, bet ir 

aktyviu muziejaus veiklos dalyviu. Tekste sie-

kiama pagrįsti, kad individualaus ir socialinio 

senėjimo ypatumai ir, svarbiausia, žmogaus 

savosios patirties vertingumo suvokimas, są-

moningas dalyvavimas valstybės gyvenime 

yra prielaidos, kurios aktualizuoja aktyvaus 

dalyvavimo idėją. Senėjančio žmogaus akty-

vumo svarbą patvirtina Vytauto Didžiojo uni-

versiteto socialinio darbo magistrų tyrimai so-

cialinės gerontologijos srityje ir įgalinimo bei 

mokymosi visą gyvenimą teorijos.

Rengiant tekstą, buvo laikomasi požiūrio, 

kad tikslingai organizuojama senėjančio žmo-

gaus individualaus gyvenimo ir valstybės isto-

rijos sąsajų paieška sudarytų sąlygas dialogo 

tarp kartų plėtotei, pilietiškumo patirčių sklai-

dai, kultūros vertybių perdavimui. Muziejus 

straipsnyje suprantamas kaip ypatinga erdvė, 

kurioje įmanomos tokios sąsajos. Tai specia-

liai suorganizuota erdvė, kurioje tarsi sustab-

domas laikas. Taip sukuriamos galimybes įsi-

gilinti į valstybės istoriją ir šiame kontekste 

re� ektuoti savojo individualaus gyvenimo 

patirtį. Tokio muziejaus lankytojai galėtų tapti 

pagalbininkais, organizuojant švietėjiško, ug-

domojo pobūdžio veiklą, aktyviais interakty-

vaus mokymosi dalyviais1.

1  Večkienė N. P., Supervizija socialiniame darbe: paramą 
teikiantis bendradarbiavimas, Socialinis darbas. Patirtis ir 
metodai, 6(2), Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 
2010.
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Pilietiškumo ir kartų 

susikalbėjimo dilemos

Lietuva patiria intensyviausią gyventojų 

senėjimo bangą savo istorijoje. XX–XXI a. 

sandūroje demografinės senatvės lygis pa-

siekė tokį mastą, kai pagyvenusių žmonių 

skaičius viršijo vaikų skaičių. Sociologinėje ir 

socialinio darbo literatūroje netgi diskutuo-

jama apie dviejų visuomenių – „pilkosios“ ir 

„žaliosios“ koegzistavimą. Pastarąjį lydi įtam-

pos, sąlygojamos globalinės kaitos ir sociali-

nių transformacijų. 

Todėl svarstant senėjančio žmogaus akty-

vumo palaikymo klausimus, būtina atsižvelgti 

į tai, kad individualus brendimo ir senėjimo 

procesas yra stipriai veikiamas istorinių, kul-

tūrinių bei struktūrinių veiksnių ir jų pokyčių2. 

Pokyčiai, kuriuos išgyvenome XX a. buvo to-

kie greiti ir radikalūs, kad senasis požiūris liko 

praktiškai nepakitęs, vis dar egzistuoja naujo-

je socialinėje erdvėje. Senasis požiūris linkęs į 

pastovumą ir „ginasi“ nuo pokyčių, atmetant 

tai, kas gali paneigti informaciją, suformavu-

sią mūsų senąją patirtį. Jis ima trukdyti kartų 

dialogui ir neleidžia išnaudoti naujų objekty-

vių galimybių. 

2  Bourdieu P., The Logic of Practice, 1990, trans. R. Nice, Polity 
Press, 1990.

Kita vertus, Lietuvoje pastebimas naujas 

senėjimo supratimas. Keičiasi žmogaus am-

žiaus koncepcija – senu žmogumi laikomas 

žmogus, sulaukęs 85-erių metų amžiaus. Iš-

skiriamas trečias ir ketvirtas amžius, o pats 

žmogaus amžius analizuojamas skirtingais 

požiūriais – biologiniu, psichologiniu ir so-

cialiniu. Svarbiausia, senėjimas yra pripažįs-

tamas kaip istorinis ir kultūrinis reiškinys, o 

praktiškai stebime, kaip plėtojamas pagy-

venusių žmonių dalyvavimas socialiniame, 

ekonominiame, politiniame ir kultūriniame 

gyvenime. Tai nevyriausybinių organizacijų 

veiklos, kai užtikrinamas atstovavimas pa-

gyvenusių žmonių interesams ir įgyvendina-

mos įvairios pagyvenusių žmonių padėties 

gerinimui aktualios nacionalinės strategijos 

bei programos, rezultatas.  

Šiame kontekste svarbu tai, kad ilgėjant 

senėjančio žmogaus gyvenimo trukmei, vals-

tybės inicijuojamos ir remiamos programos, 

politiniai sprendimai kultūros, švietimo, so-

cialinės, sveikatos srityse tampa lemiančiais 

gyvenimo kokybės veiksniais. Teisinė bazė 

sukuria prielaidas senėjančių žmonių moky-

mosi prieinamumui užtikrinti, suaugusiųjų 

švietimo bei kompiuterinio raštingumo plė-

totei. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įsta-

tymas reikšmingai sustiprina Trečiojo amžiaus 
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universitetų pozicijas, bet kelia klausimą apie 

šių nevyriausybinių organizacijų misiją, įgy-

vendinant švietimo ir kompetencijų plėtotės 

programas. 

Senėjančio žmogaus, kaip piliečio, laikyse-

na socialinių pokyčių erdvėje yra ne mažiau 

reikšminga. Pagyvenę žmonės – patyrę dar-

buotojai, sukaupę ilgametę patirtį, išmintingi 

ir gebantys kontroliuoti savo gyvenimą, tu-

rintys politinės galios ir aktyviai dalyvaujan-

tys bendruomenės veikloje, yra ypač svarbus 

žmogiškasis kapitalas. Čia galima prisiminti 

Grigo teiginį3, kad kultūra ir bendruomeniš-

kumas vaidina ypatingą, natūralią socialinės 

tvarkos palaikymo ir socialinės elgsenos su-

norminimo funkciją. 

Akivaizdu, kad senėjančio žmogaus ir jo 

socialinės aplinkos sąveika yra esminė „kar-

tų susikalbėjimo“ sąlyga ir pilietiškumo raiš-

kos veiksnys. Seni žmonės yra sukaupę ilgo 

gyvenimo patirtį, jie turi daug prisiminimų 

ir gali išmintingai papasakoti gyvenimo is-

toriją. Jie įprasmina savo gyvenamąją vietą, 

būstą, santykius su artimais žmonėmis ir yra 

papročių, kultūrinių tradicijų perdavėjai bei 

nešėjai šeimoje ir visuomenėje. Subjektyvi 

senų žmonių patirtis leidžia jiems išlaikyti 

3  Grigas R., Tautinė savivoka, Vilnius: Rosma, 2001.

pozityvų požiūrį į gyvenimą ir stiprų tapaty-

bės supratimą4. Tačiau pačių žmonių požiū-

ris, jų galimybės vis dar nepakankamai įverti-

namos ir panaudojamos. 

Kai kalbame apie senėjantį žmogų, privalu 

prisiminti penktąjį Pasaulinės sveikatos orga-

nizacijos veiklos krypties „Sveikata visiems XXI 

amžiuje“ tikslą. Jis akcentuoja tris sėkmingo 

senėjimo veiksnius – pagyvenusio žmogaus 

gebėjimus, tikslus ir aplinką. Pabrėžiama, kad 

šie veiksniai turi atitikti: ką žmogus gali, ko 

nori ir ką įmanoma įgyvendinti. 

Senėjančio žmogaus 

dalyvavimo sprendimai

Analizuojant senėjančio tapatybės, pilieti-

nės atsakomybės temas, tikslinga prisiminti 

dvasininko ir psichologo Gruno5 (2009) teigi-

nį, kad senatvė mus kviečia giliau pažvelgti 

į save ir atrasti savyje prisiminimų lobius bei 

turimus vidinius turtus. Visa tai išryškėja per 

vaizdinius ir patirtis, nes senatvė – toks me-

tas, kada žmogus susiduria su savo elgsenos 

modelio keitimo būtinybe ir galutiniu prasmės 

4  Večkienė N. ir kt., Socialinė gerontologija : ištakos ir 
perspektyvos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 
2002.
5  Grün A., Labas, senatve, Vilnius: žurnalo „Tapati“ knyga, 
2009.
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klausimu. Šiame etape žmogus tarsi atsitrau-

kia ir tampa panašus į muziejų, kurio fon-

duose glūdi išmintis, laukianti susidomėjusių 

istorija – žmogaus, visuomenės, valstybės. 

Galima sakyti, kad žmogus senatvėje susidu-

ria su dilema – izoliuotis ar dalyvauti?

Socialinės gerontologijos tyrimai rodo, 

kad atsakymą į aukščiau minėtą klausimą le-

mia subjektyvi žmogaus patirtis. Visuomenės 

senėjimas, migracija, informacinių techno-

logijų įsiskverbimas į visas mūsų gyvenimo 

sritis sąlygoja socialinės atskirties, izoliacijos 

procesus. Siekiant įveikti šias įtampas, būti-

na įsigilinti į individualius žmogaus poreikius. 

Tai leistų suvokti jauno, pagyvenusio ar seno 

žmogaus apsisprendimo – dalyvauti visuo-

menės gyvenime ar užsidaryti savyje, savo 

namuose – prasmę. Subjektyvios patirties są-

lygoti apsisprendimai aktualūs visiems. 

Svarstant patirties ir jos re�ektavimo klau-

simus naudinga pasiremti Frommo6 sampro-

tavimais apie žmogaus gyvenimą reguliuo-

jančias nuostatas – turėti ar (ir) būti? Pasak 

Frommo7, turėjimas ir buvimas yra du pagrin-

diniai žmogaus egzistavimo būdai. Vieno ar 

kito pasirinkimas nulemia žmonių charakte-

6  Fromm E., Turėti ar būti, Vilnius: Verba vera, 2005. 
7  Ibid.

rio tipų skirtingumą. „Šis skirtumas susijęs su 

visuomenės tipu – vienas orientuotas į žmo-

gų, kitas – į daiktus“8. Visuomenės tipas daro 

įtaką žmogaus požiūriui į gyvenimą. Frommas 

teigia, kad žmogus, orientuotas į turėjimą, gy-

venime remiasi į tai, ką jis turi; žmogus, orien-

tuotas į būtį, – į tai, kas jis yra. Taigi galima ma-

nyti, kad buvimą ar turėjimą savo gyvenime 

akcentuojantys žmonės turi susikurtą pras-

mės modelį, kuris daro įtaką jų priimamiems 

sprendimams, susijusiems su jų pačių gyveni-

mu ir juos supančia aplinka.

Organizuojant kultūrinę ar socialinę veiklą, 

svarbu suprasti, kad žmonių patirtis susikau-

pia jų gyvenimo kelyje ir nulemia jų sprendi-

mus. Jeigu teisingai įžvelgsime, pagal kokias 

subjektyvias patirtis žmogus suformavo savo 

apsisprendimą, tada bus galima tikslingiau ir 

kokybiškiau kurti situacijas, palaikančias senė-

jančių žmonių pilietiškumo raišką, jų dalyvavi-

mą socialiniame gyvenime. Tačiau ne mažiau 

svarbu padėti žmogui įsigilinti į save, padėti 

suvokti, kad senatvė – tai gyvenimo etapas, 

kai savo turima patirtimi, vidiniais turtais gali-

ma pasidalinti su kitais. Jeigu žmogui sudaro-

mos sąlygos tai padaryti, senatvė tampa ne-

baisi ir nevarginanti. Taip tarsi sujungiami du 

8  Ibid., p. 33.
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požiūriai: ką aš turiu? ir kas aš esu? Tikslingai 

juos integruojant organizuojamoje veikloje, 

žmogui susikuriamos galimybės pažinti save, 

sąmoningai ir dėmesingai gyventi savo situa-

cijoje ir savo amžiuje. 

Žmogus turėtų ne kitų klausti, kokia 

yra mano gyvenimo prasmė?“, o suvok-

ti, kad šį klausimą reikėtų adresuoti sau 

pačiam. Gyvenime iškyla sunkumų, tad 

žmogui tenka juos spręsti, jaučiant atsa-

komybę9. Ieškodamas atsakymo, žmo-

gaus nepasitenkina vien savimi, teigia 

Trimakas10: „Žmogus vis siekia už savęs – 

su meile sutikti kitą žmogų ar, radus savo gy-

venime prasmę, ja gyventi. Gyvenimas įvai-

riomis situacijomis žmogui kelia klausimą ir 

laukia iš jo atsakymo. Juk tiek sveikam, tiek 

ligoniui, laimingam ar nelaimingam, laisvam 

ar nelaisvam... kiekvienoje situacijoje yra ga-

limybė – vertės galimybė. Žmogaus uždavi-

nys tą galimybę įgyvendinti, tą vertę sukurti. 

Tai žmogaus gyvenimo užduotis...“11. 

Šiame vertės kūrimo kelyje tiek valstybės 

istoriją saugantis muziejus, tiek kultūrines bei 

9  Frankl V., Žmogus prasmės akivaizdoje, Vilnius: Katalikų 
pasaulio leidiniai, 2010.
10  Trimakas K. A., Žmogaus aukščiausi skrydžiai, Kaunas : 
LKB Tarpdiecezinės katechetikos komisijos l-kla, 1996.
11  Ibid., p. 139.

socialines transformacijas išgyvenęs žmogaus 

gali labai reikšmingai ir produktyviai „susitik-

ti“, sukurdami ypatingą mokymosi ir kartų 

bendravimo bei bendradarbiavimo aplinką –  

vaikams, jaunuoliams, brandaus amžiaus 

žmonėms, seneliams ir šeimoms. 

„Ko aš galiu tikėtis iš gyvenimo?“ 

(K. Trimakas)

Ypatinga tema pagyvenusių žmonių gyve-

nime yra laisvalaikis. Kai žmonės išeina į pen-

siją, baigia profesinę veiklą, atsiranda laisvo 

laiko, kurį galima praleisti įvairiai. Dabartinė-

mis ekonominėmis sąlygomis pagyvenę žmo-

nės visuomenėje tarsi praranda savo socialinį 

ir kultūrinį vaidmenį. Tačiau demogra�nė situ-

acija skatina ieškoti jų aktyvumo didinimo ga-

limybių. Šiame kontekste laisvalaikiui suteikia-

ma nauja prasmė12. Atsiradus daugiau laisvo 

laiko pagyvenusių žmonių gyvenime, svarbus 

to laisvalaikio naudingas, malonumą teikian-

tis praleidimas. Ypač svarbi yra visuomeninė 

organizuota veikla, kuri skatina džiaugtis gy-

venimu. 

Laisvalaikio užsiėmimai pagyvenusiems 

žmonėms labai svarbūs. Jie gali pasitarnauti 

12  Lemme B. H., Suaugusiojo raida, Kaunas: UAB „Poligra�ja 
ir informatika“, 2003.
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kaip mechanizmas, kuris padeda susitvarkyti 

su netikėtai atsiradusio laisvo laiko pertekliu-

mi, nutraukus profesinę veiklą. VDU socialinio 

darbo magistrantų atliktos apklausos paro-

dė, kad daugiau nei pusė apklaustų vyresnio 

amžiaus žmonių yra linkę pasirinkti aktyvias 

veiklos formas: a) pasivaikščiojimą gamtoje, 

sportą, bendravimą, bažnyčios lankymą, pa-

galbą šeimos nariams, saviraišką įgalinančią 

veiklą (rankdarbiai, šokiai, dainavimas, auto-

mobilio vairavimas, maisto ruoša, darbo tera-

pija, kelionės). Maždaug trečdalis apklaustųjų 

pasirinktų skaitymą, televizoriaus žiūrėjimą, 

teatro lankymą ir darbą sode. Tik nedidelė 

dalis apklaustųjų pasirinktų dalyvavimą nevy-

riausybinių organizacijų veikloje.  

Minėtose apklausose senėjančių žmonių 

poreikis lankytis muziejuose neatsiskleidė, 

bet Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) patir-

tis rodo, kad muziejuose organizuojami susi-

tikimai, paskaitos ir diskusijos yra mėgstami 

ir gausiai lankomi vyresnio amžiaus žmonių. 

Tai leidžia teigti, kad pažintinės, bendravimui 

ir saviraiškai sąlygas sudarančios bei socia-

linį dalyvavimą skatinančios programos, kai 

laisvalaikis užpildomas mėgstama veikla, yra 

aktualios. Jos svarbios, siekiant palaikyti pla-

tesnį senėjančio žmogaus socialinį tinklą13. 

Pastarasis dabar tampa ypač svarbus, nes dėl 

visuomenės senėjimo ir emigracijos gilėja 

senų vienišų žmonių socialinė atskirtis. 

 „Ko gyvenimas gali tikėtis iš manęs?“ 

(K. Trimakas)

Pagyvenę žmonės išmintingiau padeda 

mums žvelgti į žemiškuosius įvykius, nes ne-

lengvas gyvenimas jiems suteikė žinių, juos 

subrandino. Jie yra kolektyvinės atminties 

sergėtojai, kurie turi ypatingą privilegiją per-

duoti vertybės ir bendrus idealus, kurie suda-

ro visuomenės gyvenimo pagrindą. Dėl savo 

brandžios patirties pagyvenę žmonės gali 

duoti naudingų patarimų14. 

Šia prasme reikšmingas L. Jančiauskienės 

magistro darbas „Tremtį išgyvenusių seny-

vo amžiaus moterų patirties rekonstravimas 

socialinio darbo praktikoje“ (2016). Atlikusi 

tremtį išgyvenusių senyvo amžiaus moterų 

patirties rekonstravimo tyrimą, tyrėja paste-

bi, kad žmonės, paveikti sunkių gyvenimo 

išbandymų, turi vidinių jėgų ir sugeba įveik-

ti sunkumus. Šį teiginį tyrėja pagrindžia tyri-

mo dalyvių pasisakymais, kurie parodo, kas 

13  Večkienė N. ir kt., op. cit., 2002.
14  Grün A., op. cit. 
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suteikia žmonėms stiprybės; kaip dramatiški 

išgyvenimai tampa iššūkiu, subrandinančiu ir 

užgrūdinančiu asmenybę; kokią reikšmę turi 

įsitikinimai, idealai, žmonių solidarumas. 

Tremtį patyrusios moterys, kalbėdamos 

apie savo patirtį, kaip stiprybes įvardijo tėvų 

auklėjimą, mokymą atleisti, neteisti kitų; tvir-

tų ryšių šeimoje palaikymą; bendravimą su 

kitais tremtiniais, bendrus susibūrimus. Trem-

tyje moterims svarbią reikšmę turėjo tautišku-

mas, tikėjimas laisve ir viltis sugrįžti į Tėvynę – 

tai buvo dažniausiai palaikančios stiprybę 

mintys. Viena svarbiausių palaikančių stipry-

bių buvo religingumas, tikėjimas Dievo pa-

galba ir maldos. Tyrimo dalyvės apibūdino 

charakterio bruožus, kurie padeda pasijusti 

stipriomis, paskatina savarankiškai įveik-

ti iškylančius gyvenimo sunkumus, skatina 

nuolat ieškoti išeičių. Jų pasisakymuose jau-

čiamas optimistiškas požiūris į gyvenimą. 

Svarbus palaikymo ir stiprybės šaltinis šiomis 

dienomis yra laisvalaikio veikla, padedanti iš-

likti aktyviu visuomenės nariu, patenkinanti 

bendravimo su kitais žmonėmis poreikį se-

natvėje. 

Tyrimo interpretacijų dalyje formuluoja-

mos įžvalgos, kad, siekiant palaikyti senė-

jančio žmogaus aktyvumą, būtina domėtis 

ne tik neigiamu traumos poveikiu ar rizikos 

veiksniais, bet ir atkreipti dėmesį į kiekvie-

no buvusio tremtinio išskirtinumą, indivi-

dualumą, atskleisti ir panaudoti žmogaus 

vidines stipriąsias puses, kurios žmogui 

padėjo ir padeda sunkiausiomis gyvenimo 

akimirkomis. Apibendrinant galima teigti, 

kad stipriųjų pusių atskleidimas ir panau-

dojimas gali būti suprantamas kaip bet ku-

rio krizines situacijas išgyvenusio žmogaus 

įgalinimas kuo ilgiau savarankiškai spręsti 

iškilusias problemas. 

Apibendrinimas ir diskusija

Plėtojant mintį apie senėjančio žmogaus 

aktyvumą ir dalyvavimą visuomeninėje vei-

kloje tikslinga atsižvelgti į tris aktyvaus senė-

jimo dimensijas, įvardytas Europos vyresnių 

žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais 

(2012):

• Aktyvus senėjimas darbe – norint skatinti 

pagyvenusius žmones dirbti, reikia sudaryti 

sąlygas, atitinkančias senėjančių darbuotojų 

sveikatos būklę ir poreikius; užtikrinti jiems 

mokymosi visą gyvenimą galimybes.

• Dalyvavimas visuomeninėje veikloje – su-

daryti senėjantiems žmonėms galimybes ir 

sąlygas dirbti savanoriais, dalyvauti visuome-

ninėje veikloje, taip išvengiant socialinės izo-

liacijos pavojaus.
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• Savarankiškas gyvenimas – užtikrinti svei-

katinimo ir pro�laktinės sveikatos priežiūros 

priemones, sudaryti sąlygas išvengti priklau-

somybės, pritaikant aplinką pagyvenusiems 

žmonėms.

Aukščiau aptartas dimensijas įgyvendi-

nant praktiškai, būtų plėtojamos galimybės, 

leidžiančios senėjančiam žmogui dalyvauti 

bendruomeninėje ar organizacijos veikloje, 

atskleisti savo patirtį, išmintį, įprasminti se-

natvę. Tačiau, kviečiant žmogų dalyvauti or-

ganizuojamoje veikloje, būtina gerbti jos ar 

jo apsisprendimą, patirtį ir požiūrį į senatvę. 

Tokiu būdu darant įtaką visuomenės požiūriui 

į senus žmones, būtų mokomasi pozityvaus 

senatvės supratimo.

Senėjimą tyrinėjusi Ruth15 pasiūlė sėkmin-

go senėjimo ir psichologinės gerovės mode-

lį, kuris galėtų būti taikomas, siekiant plėtoti 

pagyvenusių žmonių savanorišką dalyvavimą 

muziejaus veikloje. Modelį apibūdina šešios 

dimensijos, į kurias tikslinga atsižvelgti for-

muluojant rengiamų veiklos programų arba 

projektų tikslus ir uždavinius:

• Asmeninis augimas – tai jausmas, kad 

asmeninis vystymasis tęsiasi, atvirumas nau-

15  Ruth J. E., Personality, Encyclopedia of Gerontology: Age, 
Aging and the Aged, San Diego: Academic Press, Vol. 2., p. 288.

joms patirtims, turimo potencialo realizavi-

mas, gebėjimas keistis. 

• Tikslo turėjimas – psichologinės gerovės 

komponentas, apimantis gyvenimo tikslų 

kėlimą, gyvenimo krypties radimą, prasmės 

tiek praeitame, tiek dabartiniame gyvenime 

įžvelgimą. 

• Teigiamų santykių palaikymas – gebė-

jimas kurti emociškai šiltus, pasitenkinimą 

teikiančius, pasitikėjimu grįstus santykius su 

kitais, rūpestis kitais, empatija, prisirišimas, 

intymumas, sugebėjimas ne tik imti, bet ir 

duoti.

• Autonomija – savarankiškas asmens ap-

sisprendimas ir nepriklausomybė, gebėjimas 

atsispirti socialiniam spaudimui, skatinančiam 

elgtis ar galvoti tam tikru būdu, gebėjimas 

kontroliuoti savo elgesį, įsivertinti save ir savo 

veiklą. 

• Savęs priėmimas – pozityvus AŠ vaizdas, 

pripažinimas ir priėmimas savęs tokio, koks 

esi, teigiamas požiūris į praeitį, gyvenimo ke-

lionės patirtį.

• Aplinkos kontrolė – jausmas, kad gali kon-

troliuoti savo santykį su aplinka, įsitraukimą į 

veiklas, gali pasinaudoti aplinkos teikiamomis 

galimybėmis.
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Apibendrinant straipsnyje pateikiamą in-

formaciją, pateikiami pasiūlymai programai 

„Vyresnio amžiaus savanoriai muziejuje“. Prog-

ramos paskirtis – plėtoti vyresnio amžiaus as-

menų dalyvavimą savanoriškoje veikloje, pasi-

telkiant muziejaus patirtį ir bendradarbiavimo 

bei parterystės su nevyriausybinėmis senjorų 

organizacijomis (pvz., TAU) galimybes. Galėtų 

būti numatomos šios programos funkcijos: 

a) organizuoti savanorių paiešką, motyvuo-

jant vyresnio amžiaus asmenis savanorystei; 

b) organizuoti mokymus, sudarant galimybę 

vyresnio amžiaus asmenims dalyvauti naujo-

je veikloje, praplėsti turimą kvali�kaciją arba 

persikvali�kuoti; c) informuoti ir konsultuoti 

vyresnio amžiaus savanorius, įgalinant juos 

dalyvauti muziejaus veikloje ir panaudoti su-

kauptą patirtį; d) bendradarbiaujant su aukš-

tosiomis mokyklomis, vykdyti stebėseną ir ty-

rimus, tokiu būdu kaupiant bei re�ektuojant 

speci�nę savanorystės patirtį.
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Tyrimai

PILIETIŠKUMO PAMOKOS MUZIEJUJE: 
DALYVAVIMĄ SKATINANTI APLINKA

Julija EIDUKEVIČIŪTĖ, socialinio darbo daktarė, VDU Socialinio darbo katedros lektorė

Valstybė yra institucija, užtikrinanti tautos 

kultūrinį, ekonominį, socialinį gyvenimą. Vy-

tauto Didžiojo karo muziejaus misija – puo-

selėti istorinę atmintį. Praeitis pagal � losofą 

Gadamerį1 (2004) nėra vertybė savaime. At-

skleista praeitis leidžia dabarties supratimui 

skleistis ir iš esmės keistis ateityje. Esping-An-

derseno2 (2002) teigimu, vaikų sėkmė ateity-

je priklauso nuo dabartinių pastangų sukurti 

jiems ateitį. Taigi, esminių pokyčių vaikų gy-

venime tikėtis galima įprasminus praeities pa-

tirtis. Muziejus gali padėti suvokti, kaip buvo 

apsaugotas šalies vientisumas, kaip išgyvena-

ma pagarba tėvynei, kaip bendruomenė susi-

1  Gadamer H.-G., Truth and Method, 2nd rev. edition, New 
York: Crossroad, 2004.
2  Esping-Andersen G., Gallie D., Hemerijck A., Myles J, Why 
we need a new welfare state, New York: Oxford University Press, 
2002.

vienydavo norėdama įveikti sunkumus. 

Antinienė3 pastebi, kad priklausomybė 

tautinei bendrijai užtikrina asmens tęsti-

numą, suteikia prasmę jo egzistencijai, nes 

brandus žmogus siekia išeiti iš savojo Aš ribų 

ir susijungti su platesniu Mes kontekstu. Bū-

das patirti bendrumą gali būti išreikštas as-

mens pilietiškumu, kai asmuo suvokia savo 

teises, atsakomybę demokratinei valstybei, 

geba veikti visuomenės labui, siekti, kad 

būtų įgyvendinamos kitų teisės ir laisvės, gi-

nama demokratija, kad būtų pasiekta gerovė 

Lietuvoje.

Mažiau galimybių turintiems vaikams, gy-

venantiems priklausomybę nuo alkoholio ar 

3  Antinienė D., Asmens tautinio tapatumo tapsmas. 
Sociopsichologinės šio proceso interpretacijos, Sociologija. 
Mintis ir veiksmas, 2, 2002, p. 100–107.
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kitų priklausomybių turinčiose šeimose, ap-

leistiems, smurtą patyrusiems vaikams, kuriais 

nesirūpinama, sunku ilgai išlaikyti dėmesį, 

klausytis. Vaikai, nuolat išgyvenantys pasikar-

tojančias traumines asmenybę deformuojan-

čias situacijas, gali būti nepriimtini aplinkai 

dėl jų atgrasios saviraiškos, demonstruojamos 

nepagarbos suaugusiesiems. Įvairias negan-

das patyrusiems vaikams sunkiau prisitaikyti 

prie aplinkos, laikytis elgesio normų, dėl to 

nuo jų dažniausiai nusigręžiama. Apskritai 

jiems elgtis ir bendrauti kitaip, nei yra įpratę, 

sunku. Tai vaikai, kurių kūnai suvaržyti, protai 

uždari, emocijos blokuojamos, jų raida sutrik-

dyta, jiems sunku išgirsti kitą, nes ir juos retas 

kuris girdi. Tad kaip vaikams, kurie nesuvokia 

savęs, suvokti, kas tai yra priklausyti tautinei 

bendrijai? Šie žodžiai jiems apskritai nieko ne-

reiškia, tai tik abstrakti sąvoka.

Vaikams reikalingi atsakingi suaugusieji, ge-

bantys pritraukti, sudominti jauną žmogų, pa-

tys burtis į atviras pilietiškas bendruomenes. 

Mažiau galimybių turinčių vaikų pilietišku-

mo, dalyvavimo bendruomenėje patirtis bus 

fragmentiška, lokalizuota, jeigu dalyvavimo 

galimybes kurs tik specialistai, be bendruo-

menės dalyvavimo. Kaip pastebi Dirgelienė4, 

4  Dirgėlienė I., Edukaciniai aspektai socialiniame darbe: 

bendruomenė, turėdama savo žmogiškuosius 

išteklius, vaidina svarbų vaidmenį asmens so-

cialiniam įgalinimui: išsiaiškina ir padeda ten-

kinti gyvybinius poreikius tuomet, kai pats as-

muo to nebepajėgia, pateisina lūkesčius, daro 

įtaką pokyčiams, lemia vertybinių nuostatų 

formavimąsi ir perimamumą. 

Kiekvienas asmuo priklauso kokiai nors 

grupei. Šis priklausymas svarbus asmens sa-

vasčiai. Antinienė5 poreikį priklausyti sieja su 

emociniu prieraišumu. Žmonės, priklausantys 

įvairioms socialinėms grupėms – šeimai, reli-

ginei bendruomenei, tautai ar kitai grupei, – 

patiria teigiamus jausmus, o būdami vieniši, 

žmonės jaučiasi atstumti, nereikalingi. Muzie-

jus negali būti atsakingas už mažiau galimy-

bių turinčių vaikų dalyvavimo bendruomenės 

gyvenime sąlygų kūrimą, bet tai gali tapti vie-

ta, pasakojanti apie tautos pilietiškumo ir tau-

tiškumo patirtis. 

Eskytė6 socialinį dalyvavimą apibūdina 

kaip procesą, kuris ugdo tokias individo sa-

vybes, kaip drąsa, orumas, teisingumas, atsa-

komybė, gebėjimas laisvai pasirinkti, ateities 

bendruomeninio įgalinimo patirtis, Acta Pedagogica Vilnensia 
(25), 2010, p. 172–180.
5  Antinienė D., op. cit.
6  Eskytė I., Socialinio dalyvavimo plėtotė vaikų dienos 
centruose, Socialinis darbas, 2(3), 2008, p. 143–165.
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planavimas, pagarba tradicijoms. Tai tik dalis 

savybių, kurias gali įgyti asmuo, jeigu jo socia-

linis dalyvavimas kryptingas. Autorė pabrėžia, 

kad pagrindinės socialinio dalyvavimo sąly-

gos yra asmens aktyvumas ir atvira bendruo-

menė. Dėl šios priežasties vaikų dalyvavimo 

svarbios sąlygos, padedančios kurti patirtis. 

Pasitelkiant Vytauto Didžiojo karo muziejaus 

ilgametę patirtį, interaktyvias šiuolaikines 

technologijas, kuriamos įtraukiančios, toli-

mesnius klausimus keliančios, individualiam 

vaiko mokymosi stiliui pritaikytos edukaci-

nės programos. Mažiau galimybių turintiems 

vaikams yra sunku susikaupti, todėl juos len-

gviau patraukti tokia veikla, kurioje patys ga-

lėtų dalyvauti. 

Socialinis darbas – palanki profesinė veikla 

todėl, kad pasitelkiant vietos bendruomenės 

išteklius, galima sukurti sąlygas mažiau ga-

limybių turintiems vaikams pažinti pasaulį. 

Galimybės sumažėja dėl �zinės negalios, šei-

mos skurdo ar socialinių įgūdžių trūkumo. So-

cialinio darbo misija – telkti žmones, kad šie 

gautų ir teiktų pagalbą vienas kitam. Tam, kad 

socialinis darbuotojas galėtų įgyvendinti šią 

misiją – mažinti socialinę atskirtį, reikalinga 

atvira bendruomenė, galinti vaikams parodyti 

kitokį kelią išeiti iš socialinės atskirties sukurto 

„užburto rato“. Čia svarbus bendradarbiavi-

mas tarp specialistų, kurie geba kurti santykį 

su mažiau galimybių turinčiu vaiku ir tų, kurie 

geba praeities patirtis išsaugoti ateičiai. Svar-

bu socialiniai darbuotojai, kurie patrauktų 

jauną žmogų būti, jaustis bendruomenės na-

riu, tautos dalimi.

Muziejus kartą ten apsilankiusiam vaikui 

iškart nesukurs sąlygų tapti aktyviu, sąmo-

ningu piliečiu, bet muziejaus paskirtį puikiai 

atspindi Jono Biliūno pasaka, kurioje lipant į 

kalną paliesti laimės žiburio svarbus kiekvie-

nas akmenėlis, kiekvienas laiptelis, kad ta vi-

suotinė laimė būtų pasiekta.
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Tyrimai

PRISIJAUKINTI „SVETIMĄ“

Dr. Auksė KAPOČIŪTĖ-VAITKUVIENĖ,
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorės pavaduotoja 

Didžiąją dalį mums žinomos, patikimais ra-

šytiniais šaltiniais dokumentuotos ar archeo-

loginiais duomenimis patvirtintos civilizacijos 

istorijos neįmanoma atriboti nuo intensyvių 

tarpkultūrinių mainų. Didžiosios Rytų upių 

civilizacijos, svarbius miesto kultūros židinius 

suformavusios anksčiau nei Vakarų, įžengė į 

intensyvų kultūros ir meno vertybių bei sim-

bolių kūrimo procesą. Neatsitiktinai pagrin-

diniai Eurazijos tautų meno formų, simbolių, 

motyvų sklaidos vektoriai kūrėsi didžiųjų Rytų 

ir Vakarų civilizacinių pasaulių kultūrinių įtakų 

susikirtimo lauke. Greta kitų dvasinės kultūros 

formų – religijos, � loso� jos – menas buvo ta 

dvasinės kultūros dalis, kurioje regime itin in-

tensyvius difuzijos procesus, sklidusius iš Rytų 

į Vakarus, arba, atvirkščiai – iš Vakarų į Rytus. 

Čia esminis vaidmuo tenka kultūrinių elementų, 

motyvų, formų bei simbolių difuzijai.

Bet kurioje dabartinio gyvenimo, kultūros, 

mokslinės minties, meno vertybių, verslo, 

inovacijų ar kitoje srityje – visur regime skir-

tingų civilizacinių pasaulių kultūros vertybių 

ir simbolių difuzijos ir persismelkimo iš vieno 

civilizacinio pasaulio į kitus procesus. Į meta-

civilizacinę raidos pakopą įžengusiame post-

moderniame pasaulyje įvairiuose civilizaci-

niuose židiniuose sukurtų meno vertybių ir 

simbolių difuzija jau yra beveik totali – arba 

gali tokia virsti, nes tik išliekantys skirtingose 

Žemės rutulio dalyse politiniai, ideologiniai ar 

ekonominiai barjerai dar nuo niveliacijos sau-

go tautas, turinčias trapesnes kultūros tradici-

jas. Žaibiškai plintant naujausiems technoge-

ninės civilizacijos laimėjimams ir neįtikėtiną 

galią įgijusioms informacinėms technologi-

joms, stiprėja įvairių civilizacijų kultūros, meno 

formų bei simbolių difuzijos procesai. 
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1. 2.

Visos žmonijos civilizacijos istorija, įvairios 

istorinės epochos ir jose iškilusios meno tra-

dicijos neigia kurios nors jų absoliutų homo-

geniškumą. Lyginant su šiandiena, anksčiau 

kultūrinės kaitos procesai vyko daug lėčiau, 

įvairialypiai kultūriniai kontaktai (migracijos, 

karai, prekybiniai, diplomatiniai ryšiai, pažinti-

nės, piligriminės kelionės) skirtingose tautose 

(tautų žmonių, ypač tarp valdovų), vedybos ir 

kiti veiksniai tarpkultūrinius kontaktus užmez-

gusiose civilizacijose, žinoma, paliko vienokių 

ar kitokių įtakų pėdsakų. Kaip teigia ameri-

kietis antropologas George’as P. Murdockas, 

„abejotina, ar yra nors viena istorijos ir antro-

pologijos mokslui žinoma kultūra, kuri turi 

mažiau kaip devyniasdešimt procentų konsti-

tuojančių elementų, skolintų iš kitų kultūrų“1.

Difuzijos sąvoka į humanitarinius mokslus 

atėjo iš gamtos mokslų – �zikos, chemijos ir 

biologijos, kur ji reiškia sklaidą (lot. di�usio – 

išsiliejimas, pasklidimas). Kultūros difuzija – tai 

abipusis kultūrinių bruožų ir kompleksų pra-

siskverbimas (skolinimasis) iš vienos visuome-

1  Murdock G. P., Kultūros kitimo dinamika, Kultūros prigimtis, 
Vilnius, 1993, p. 221.
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3.

4.

1. Giovanni Bellini
Apipjaustymas. Apie 1500 m. 
Nacionalinė galerija, Londonas 
(Didžioji Britanija)
2. Giovanni Bellini
Vyras su turbanu. XVI a. U�zi 
galerija, Florencija (Italija)
3. Giovanni Bellini
Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu 
ir šventaisiais. XVI a.  
Fragmentas. Gallerie 
dell‘Accademia, Venecija (Italija)
4. Giovanni Bellini
Laiminantis Atpirkėjas. 
1465–1470. Fragmentas. 
Paryžius, Luvras (Prancūzija)

nės į kitą, esant kultūriniam kontaktui. Difuzi-

jos teorija, prioritetą teikdama įvairių kultūros 

elementų sklaidai iš kurio nors vieno šaltinio, 

priešpriešina šį požiūrį savarankiškam tokių 

elementų atsiradimui. Įvairių civilizacinių pa-

saulių kultūros ir meno tradicijų susipynimą 

atspindi dabartiniame menotyriniame dis-

kurse įsigalėjusios tokios sąvokos kaip įtaka, 

sklaida, difuzija, niveliacija, akultūracija, adap-

tacija ir pan., kurios atskleidžia tarpkultūrinių 

kontaktų bei mainų vyksme ryškėjančius es-

minius meninės kultūros ir su ja susijusios me-

notyrinės minties poslinkius. 

Kultūrinės difuzijos problemos aktualizaci-

ja atskleidžia platų Vakarų ir Rytų tarpkultūrinių 

sąveikų problemų lauką bei didžiulę vis dar ne-

išsemtų tyrinėjimų nišą tiek kalbant apie iki šiol 
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vykusius meno procesus, tiek ir apie vyksiančius 

ateityje. XX a. pabaigos ir XXI a. pradžios meno-

tyroje, kaip niekuomet anksčiau, sparčiai dau-

gėja mokslinių tekstų, skirtų neeuropinių šalių 

kultūrinių elementų įtakos Vakarų Europos me-

nui ir atvirkščiai – Vakarų meno įtakos Rytų arba 

Pietų šalių – klausimams. Minėti tarpkultūrinės 

komunikacijos reiškiniai ženkliai paspartino 

kultūros ir meno vertybių bei simbolių difuzi-

jos procesus, kurie taip pat išsamiai tyrinėjami 

kitose su vartotojiškos visuomenės poreikiais 

susijusiose socialinio ir ekonominio gyvenimo 

srityse2.

2  Difuzijos tyrinėjimų gausu ekonomikos, technologijų, 
įvairiose socialinio gyvenimo srityse ir pan. Čia tik keli 
pavyzdžiai: Jeremy David J., Transatlantic Industrial Revolution 
(The Di�usion of Textile. Technologies Between Britain and 
America, 1790–1830s), Oxford: Basil Blackwell, 1981; Bower 
Anthony G., The Di�usion and Value of Healthcare Information 
Technology, Santa Monica, CA: Rand Corporation, 2005; 
Bassanini A., Dosi G., Heterogenous Agents, Complementaries, 
and Di�usion. Do Increasing Returns Imply Convergence to 
International Technological Monopolies?, LEM Papers Series, 
1999/04, Laboratory of Economics and Management (LEM), 
Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy; Hannan, 
Timothy H., McDowell J. M., Market Concentration and 
the Di�usion of New Technology in the Banking Industry, 
The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 66(4), 
November, 1984, p. 686–691; Caselli, F., Coleman, J. W., II, 
Cross–Country Technology Di�usion: The Case of Computers, 
American Economic Review, American Economic Association, 
vol. 91(2), May, 2001, p. 328–335; Jovanovic B., Stolyarov D., 
Optimal Adoption of Complementary Technologies, American 
Economic Review, American Economic Association, vol. 90(1), 
March, 2000, p. 15–29; Boehmke F. J., Witmer R., Disentangling 
Di�usion: The E�ects of Social Learning and Economic 

Pastaraisiais metais daugiau dėmesio tam 

skiriama Vakarų kraštuose. Puikus pavyzdys –  

įvairios parodos pasaulio muziejuose. Pa-

vyzdžiui, Isabellos Stewart Gardner muzie-

juje Bostone (2005 m. gruodžio 14 d.–2006 

m. kovo 26 d.), kiek vėliau (2006 m. balan-

dis–2006 m. birželis)  – Londono nacionali-

nėje galerijoje paroda Gentile Bellini and the 

East („Gentile Bellini ir Rytai“), skirta garsaus 

italų tapytojo Gentile's Bellini kūrybos sąsa-

joms su Rytais. Tūkstantį metų apimančio-

je kultūrinių mainų tarp Venecijos ir isla-

mo pasaulių istorijoje išskirtas vienas Rytų 

ir Vakarų kultūrinių kontaktų aspektas –  

akivaizdūs rytietiški atgarsiai šio tapytojo, 

kuris Venecijos Senatui nutarus, 1479 m.  

buvo pasiųstas dirbti į Konstantinopolį, pas 

sultoną Mehmedą II, kūryboje. Tarpkultū-

rinių kontaktų procesas ypač  suaktyvėjo   

XV  a.  pabaigoje,  kai  portugalai atrado jū-

ros kelią į Indiją. 2008  m.  Isabellos  Stewart  

Gardner  muziejuje Bostone vyko ir kita itin 

svarbi šiai temai skirta paroda – Luxury for 

Export: Artistic Exchange between  India  and  

Portugal  around  1600 („Prabangos  prekės  

Competition on State Policy Innovation and Expansion, 
Political Research Quarterly, vol. 57(1), March, 2004, 
p. 39–51.
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eksportui: meniniai mainai tarp Indijos ir 

Portugalijos apie 1600“) (parodos kuratorius 

Pedro Moura Carvalho – pripažintas islamo ir 

Indijos meno sąsajų su Vakarų meno tradici-

ja žinovas ir mokslininkas). Paryžiuje 2006 m.  

birželį atidarytas naujas muziejus, kuriame 

saugoma milžiniška Musée du Quai Branly 

kolekcija, atspindinti multikultūriškumą per 

įvairius neeuropietiškus daiktus, artefaktus, 

etnogra�nius, aplinkos dekoro elementus, 

muzikos instrumentus, meno objektus ir pan., 

atkeliavusius į Vakarų Europą iš subsachari-

nės Afrikos, Azijos, Okeanijos, Mezoamerikos, 

Andų civilizacijų, Pietų ir Šiaurės Amerikos in-

dėnų ir kt. kraštų kultūros ir meno paveldo. 

Šio unikalaus, analogų savo misija pasaulyje 

neturinčio muziejaus eksponatai ne tik pui-

kiai atspindi skirtingų kultūros ir meno formų 

difuzijos procesus milžiniškose geogra�nėse 

erdvėse, bet ir atskleidžia neįtikėtiną tų formų 

įvairovę. 

Viena iš pirmųjų šiame muziejuje organi-

zuotų programinių parodų buvo D’Un Regard 

L’Autre („Požiūris į kitus“)3. Tuo pat metu kul-

tūrinėje pasaulio erdvėje vyko ir tebevyksta 

ir kiti panašaus pobūdžio projektai. Vienas iš 

jų – Museum With No Frontiers (MWNF, http://

3  Vyko nuo 2006 m. rugsėjo 18 d. iki 2007 m. sausio 21 d.

www.museumwnf.org/) („Muziejus be sie-

nų“). Tai 1995 m. Evos Shubert iniciatyva kitu 

pavadinimu įkurta tarptautinė pelno nesie-

kianti organizacija. MWNF save pristato kaip 

dvidešimties metų istorijos perrašymo patirtį 

turinti institucija, kuri siekia keisti siaurą nacio- 

nalistinį požiūrį į istoriją, skleisdama naują 

istorijos matymą, apimantį šalių tarpusavio 

ryšius, viena kitos kultūrų praturtinimą, kul-

tūrinius pasikeitimus ir bendradarbiavimą to-

kiose srityse kaip archeologija, menas, kultū-

ra, ekonomika bei socialinis gyvenimas.

2005 m. MWNF startavo kaip vienas di-

džiausių muziejų internetinėje erdvėje, sutei-

kiantis galimybę partneriams iš skirtingų šalių 

pristatyti visiems bendrą temą. Pirmosios te-

mos Discover Islamic World („Atrask islamo pa-

saulį“) tikslas – supažindinti su islamo paveldu 

ne tik pietinėse Viduržemio jūros šalyse, bet 

ir Europoje. Įgyvendinant virtualios parodos 

idėją, dalyvavo keturiolika šalių. Sukurta aš-

tuoniolika skirtingų parodų, tarp kurių – The 

Muslim West („Musulmoniški Vakarai“), atsklei-

džianti akivaizdų islamiškos kultūros stiliaus 

individualumą architektūroje bei puošybą 

inovacijose, perimtose iš rytietiškos tradicijos, 

išplėtotos Al Andalus (Andalūzijos) istorinia-

me regione (apimančiame Ispaniją ir Portu-

galiją, valdant musulmonams) ir Maghrebe 
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(dažniausiai apibūdinamas kaip Vakarų regi-

onas Šiaurės Afrikoje ar Šiaurės Vakarų Afrika 

ir Vakarų Egiptas), The Normans in Sicily („Nor-

manai Sicilijoje“) bei Western In�uence in Otto-

man Lands („Vakarų įtaka otomanų žemėse“). 

Viena iš devynių vizualių parodų tema Dis-

cover Baroque Art („Atrask baroko meną“) pa-

vadinta Travelling and Exoticism („Keliavimas ir 

egzotizmai“). Viena iš dešimties virtualių pa-

rodų tema Sharing History Arab World–Europe 

1815–1918 („Bendra Arabų pasaulio ir Europos 

1815–1918 istorija“) yra skirta migracijai. Ren-

giant parodas, natūraliai iškyla meno formų, 

motyvų pasirinkimo klausimas. Visos minėtos 

parodos yra skirtos itin aktualiai kultūrinių di-

fuzijų ir mainų problemai.  

Meno formų, simbolių ir motyvų difuzija 

dabartinėje humanistikoje dažnai sublimuo-

jama įtakos terminu. Savo ruožtu šis su meno 

etika susijęs klausimas paliečia jautrias ori-

ginalumo bei autentiškumo temas. Vokiečių 

meno istorijos patriarchas Hansas Beltingas, 

pastarąjį dešimtmetį dirbantis elitinėse Pary-

žiaus meno istorijos centruose, savo 2008 m.  

Miunchene pasirodžiusios programinės kny-

gos Florenz und Bagdad: eine westöstliche 

Geschichte des Blicks („Florencija ir Bagdadas: 

Vakarų žvilgsnio į Rytus istorija“), angliškai 

išverstos kaip Florence and Baghdad: Renais-

sance Art and Arab Science („Florencija ir Bag-

dadas; Renesanso menas ir arabų mokslas“, 

2011), įvadinėje dalyje rašo: „Šios temos pasi-

rinkimas tikriausiai vėl bus klaidingai supras-

tas. Daugeliui žmonių Vakaruose būdingas 

saviginiškas požiūris yra neatsiejamas nuo 

baimės prarasti savo kultūrinį identitetą (kar-

tais klaidingai suvokiant jį kaip universalų) ir 

jausmo, kad esi kitų kultūrų užkrėstas. Kažko-

dėl vengiama lyginti kultūras, nes bijoma, kad 

tokio palyginimo metu galima prarasti kultū-

rinį išskirtinumą.“4

4  Belting H., Florence and Baghdad: Renaissance Art and Arab 
Science, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

Straipsnis parengtas pagal spaudai rengiamą monogra�ją: 
Kapočiūtė-Vaitkuvienė A., Komparatyvistinė menotyra: meno 
formų, simbolių ir motyvų difuzija, Vilnius, 2017.
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Tyrimai

Į MUZIEJŲ SU MAŽYLIU: ĮSPŪDŽIAI 
LANKANTIS VILNIAUS MUZIEJUOSE SU VAIKAIS

Rasa DARGUŽAITĖ

Iniciatyvos lankyti muziejus ir kitus įdo-

mius objektus su mažais vaikais ėmėsi Prie-

raišiosios tėvystės centras, bet 2014 m. centro 

veikla nutrūko. Tad šią idėją kartu su bendra-

minte atgaivinome 2015–2016 m., ir kartą per 

savaitę organizuodavome ekskursijas į įvai-

rius Vilniaus muziejus bei galerijas, t. y. muzie-

juje būtinai užsakydavome ekskursiją su gidu. 

Aplankėme daugiau kaip dvidešimt Vilniuje 

esančių muziejų. Dažniausiai mūsų auditorija 

būdavo mamos su mažais vaikais (maždaug 

nuo 6 mėn. iki 3 metų amžiaus, kartais prisi-

jungdavo ir vyresni vaikai, be to, per tą laiką 

visi gerokai paaugo), taip pat prisijungdavo 

žmonės, turintys laiko ir noro dienos metu 

aplankyti vieną ar kitą muziejų. Aplankiusi di-

džiąją dalį Vilniuje esančių muziejų, straipsny-

je norėčiau pasidalinti savo patirtimi ir aptarti, 

kaip muziejaus darbuotojai priima lankytojus 

su mažais vaikais, kaip reaguoja į juos, ar eks-

pozicijos yra pritaikytos tokio tipo lankyto-

jams, ar įdomią ekspoziciją turintis muziejus 

geba ją atitinkamai pristatyti. Taip pat  – pa-

kalbėti apie muziejų svetingumą ir patrauklu-

mą apskritai. 

Taigi, kaip mus sutikdavo muziejaus dar-

buotojai? Labai įvairiai   – vieni žavėjosi jau-

nąja auditorija, stebėjosi, kad tokių lankytojų 

dar nėra turėję. Kiti įvertindavo kaip atėjusį 

siaubą ir, vaikams dar nieko nepalietus, nu-

žvelgdavo gan piktai. Tad apie muziejų prižiū-

rėtojas norėčiau pakalbėti šiek tiek plačiau. 

Kaip jau minėjau, kartais mus iš karto įvertin-

davo kaip atėjusią grėsmę (tik dar kartą noriu 

pabrėžti, kad taip yra ne visuose muziejuo-

se). Suprantama, salės prižiūrėtojas yra atsa-

kingas už eksponatus. Galbūt darbuotojams 

yra sudėtinga persiorientuoti, nes muziejų 
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lankytojų amžius labai įvairus, todėl, susidū-

rus su itin mažais lankytojais, ima nerimas 

dėl eksponatų saugumo. Tad, manau, įėjus į 

ekspozicijų salę būtų pravartu tokią audito-

riją tiesiog papildomai informuoti (nors tai ir 

savaime aišku), kad eksponatai rankomis ne-

liečiami ir t.  t. Tai galėtų padaryti ir tas pats 

gidas. Gal tuomet išvengtumėme grėsmin-

gos akistatos su salių darbuotojomis. Tačiau, 

kita vertus, norėčiau atkreipti dėmesį ir į tėvų 

sąmoningumą. Yra tėvų, kurie mažiau prižiū-

ri savo atžalas ir daugiau leidžia, nei galima. 

Kadangi užsakinėjau ekskursijas muziejuose, 

jaučiau atsakomybę (nors ir netiesioginę), 

kad mažieji lankytojai būtų prižiūrėti. Tad, 

kviesdama į ekskursijas, pabrėždavau, kad 

eisime į muziejų (tai ne žaidimų kambarys ar 

aikštelė), kur yra saugomi brangūs ir vertin-

gi eksponatai. Tai yra ta vieta, kur reikia pri-

žiūrėti savo atžalas ir, mano galva, nuo mažų 

dienų diegti, kur ir kaip dera elgtis.

Dar 2014 m. organizuojant ekskursijas į mu-

ziejus, teko susidurti su situacija, kai muziejus 

atsisakė mus įsileisti su mažais vaikais. Nepa-

geidaujami. Tačiau, kaip suprantu, pažanga 

įvyko. 2016 m. tas pats muziejus jau įsileido. 

Galbūt dėl to, kad atėjome gyvai užsisakyti 

ekskursiją ir buvo nepatogu mums atsakyti. 

Tiesą sakant, priežasčių nežinau. 

Būta muziejų, kuriuose teko išklausyti prie-

kaištų, kam čia tuos mažylius „tampome“ po 

muziejus. Ir turiu pažymėti, kad minėtas mu-

ziejus buvo vienas brangiausių ir vienas pras-

čiausiai pristatytų, nors jų ekspozicija tikrai 

įdomi. Tad žmogus, tiesiogiai bendraujantis 

su lankytojais visų pirma reprezentuoja ir mu-

ziejų. O į tokį muziejų nesinori nei sugrįžti, nei 

kam nors rekomenduoti apsilankyti.

Išskirčiau dar vienus namus-muziejų, kur 

gidė visą laiką žiūrėjo į mus tarsi su priekaištu, 

taigi jautėmės nejaukiai. Galvojau, kad prie-

žastis yra ta, jog atėjome su mažais vaikais. Ta-

čiau vėliau teko bendrauti su pažįstama, kuri 

taip pat ten lankėsi su žmonėmis iš gidų kurso 

ir minėjo, kad gidė iš tiesų buvo ne pati malo-

niausia. Tad ir vėl grįžčiau prie tos minties, kad 

labai svarbu, kaip gidas pristato ekspoziciją ir 

bendrauja su lankytojais. Būtent tai muziejui 

arba suteikia patrauklumo, arba priešingai  – 

atstumia. Dar turėčiau pridurti, kad kai ku-

riuose muziejuose silpnai arba ne itin išsamiai 

buvo pristatyta ekspozicija. Tai taip pat neat-

rodo solidžiai.

Kalbant apie lankymąsi muziejuje su ma-

žais vaikais, reikėtų pastebėti, kad ekspozici-

jos nėra pritaikytos mažiesiems lankytojams 

(bet galbūt to ir nereikia daryti). Dažnai mu-

ziejuose yra stiklinių vitrinų, o kai kur ekspo-
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natai ir jų aprašymai yra tiesiog padėti ant 

pakylos, ant kurios galima lengvai tiek užlipti, 

tiek paliesti pačius eksponatus. Tačiau čia ir 

vėl grįžčiau prie tos minties, kad visų pirma tė-

vai privalo sąmoningai ugdyti mažylį, aiškinti, 

kad ne visur viską galima liesti, kad tiesiog rei-

kia išmokti gerėtis tuo, ką matai. 

Norėčiau išskirti butus-muziejus, kuriuose 

buvome sutikti ypač šiltai. Šie muziejai, žino-

ma, išsiskiria savo kamerine aplinka, jaukumu, 

darbuotojų dėmesingumu ir tiesiog maloniu 

bendravimu. Be abejo, reikėtų nepamiršti ir 

išsamaus pasakojimo bei diskusijų.

Nemažai muziejų patraukia lankytojus 

savo ekspozicijas papildydami interaktyviais 

objektais. Tampa įmanoma išvysti praeities vi-

zualizacijas, interaktyviai pažinti nebylius eks-

ponatus. Muziejuose organizuojamos eduka-

cinės programos atveria galimybę prasmingai 

ir įdomiai praleisti laiką kartu su mažyliu, susi-

pažinti su muziejinėmis vertybėmis. 

Noriu pasidžiaugti, kad mūsų organizuoti 

„kultūringi ketvirtadieniai“ (dažniausia lan-

kydavomės ketvirtadieniais) tapo tradicija. 

Su malonumu lankiausi muziejuose, nes tai 

suteikė žinių, praplėtė akiratį ir muziejų, į ku-

riuos norisi sugrįžti dar ne kartą, „geogra�ją“. 

Atmintyje įstrigo išsamiai pristatytos ekspo-

zicijos ir įdomūs pašnekesiai su muziejaus 

darbuotojais. Tad straipsnyje norėčiau ypač 

padėkoti Signatarų namų, Lietuvos banko 

pinigų muziejaus, Lietuvių kalbos instituto 

Kalbos muziejaus, A. Mickevičiaus muziejaus, 

B.  Grincevičiūtės memorialinio buto-muzie-

jaus, V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-

muziejaus, V. Krėvės-Mickevičiaus memoriali-

nio buto-muziejaus darbuotojams (apmaudu 

tik, kad nepamenu nė vieno vardo) už malo-

nų bendravimą ir turiningai praleistą laiką. Be 

abejo, yra ir daugiau puikų bei įdomių muzie-

jų ir jų darbuotojų, bet išskyriau tuos, kurie 

paliko stipriausius ir šilčiausiu prisiminimus.
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EDUCATIONAL PROGRAMS OF MUSEUMS 
Theory, practice
SUMMARIES

THERE IS NO PLACE FOR DIDACTICS –  
FOR DISCOVERIES ONLY

An interview with Nideta JAROCKIENĖ,  
Head of the Centre for Civil Education

This talk with Nideta Jarockienė focuses 

on the Centre for Civil Education, which is the 

country’s most modern museum founded in 

the Presidential Palace of the Republic of Lit- 

huania in March 2016. The key elements of 

the state are presented here with the help 

of modern technologies including tablets. 

The Visitors of the Centre can learn about the 

area, population, and sovereign power of the 

Lithuanian state as well as the notion of citi-

zenship and its active forms in an engaging 

way.   With a 1,000 sqm of exhibition space 

spreading over three �oors, the Centre hou-

ses a permanent exposition made of several 

sections and art displays, which �nely com-

plement the main exposition. In less than a 

year, the Centre for Civil Education has attrac-

ted more than 47,000 visitors. More than 500 

groups have participated in the educational 

programme. 

The Head of the Centre tells us that a mo-

dern museum should aspire to enhance visi-

tors’ awareness and involvement rather than 

communicate information. This is exactly 

what the Centre’s educational programme 

for schoolchildren, adult groups, families and 

seniors aims at. There is even a waiting list for 

schools, which want to book educational acti-

vities for their pupils. Mrs. Jarockienė says that 

the Centre is popular for experience-based vi-

sitor involvement in the communication con-

tent of the museum. Instead of bombarding 

visitors with facts, dates and �gures the Cen-

tre seeks to get them interested and encoura-

ge them to experience everything. “There will 

never be place for didactics at the Centre for 

Civil Education; instead it will always be open 

to discovery”, concludes the interviewee. 

Interview by Rosita Garškaitė
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MUSEUMS FOR SENIOR CITIZENS

Skaidra GRABAUSKIENĖ, 

Dean of the Community Studies Faculty of Third Age 
University

Educational activities pursued by Lithu-

anian museums usually focus on schoolchil-

dren and leave other population groups be-

hind. Families and working people do not 

have time for museums whereas senior citi-

zens are sometimes prevented from visiting 

museums by the lack of proper facilities. A 

few reasons can be named why seniors, who 

have most free time, are not the main target 

group of museums. 

First, admission prices are not always com-

patible with characteristically low incomes of 

Lithuanian retirees. Yet the problem could be 

addressed by involving elderly people in vo-

lunteering activities at museums. 

Furthermore, museum educators are not 

always prepared to work with elderly peo-

ple, whom they can hardly suprise with their 

knowledge, on the contrary – they may even 

fall short of competence to answer one or 

other question asked by a well-read, experi-

enced person. This work also requires skills in 

hearing out an elderly person as well as more 

patience than one needs with a kid. Not many 

educators have the necessary psychological 

knowledge and skills to work with this age 

group. 

Nevertheless, museums enjoy close coo-

peration with dierent associations of elderly 

people. The �nest example of this would be 

cooperation between Kaunas Third Age Uni-

versity and Kaunas’ museums. Maironis Lithu-

anian Literature Museum is home to U3A Fa-

culty of Literature and Kaunas City Museum 

cooperates with the Faculty of History. The re-

cently found Faculty of Community Studies is 

also welcomed by various museums. As it is a 

travelling faculty, lectures have already taken 

place in Valdas Adamkus Library/ Museum, 

Juozas Gruodis Memorial House of the Kau-

nas City Museum and Vytautas Magnus War 

Museum. 

I hope that partnership between museums 

and senior citizens will turn museums into 

community centres, and seniors will be their 

cornerstones just as they are the cornersto-

nes of society. 



84 Educational programs of museums

INSPIRATIONAL FAIR OF LITHUANIAN 
MUSEUMS 2016

Eglė NEDZINSKAITĖ, 

Educator at Nattional Art Gallery

The Inspirational Fair was held by Lithu-

anian Museums Association’s Section for Edu-

cation on 6–18 December 2016 with the aim 

of bringing Lithuanian museum educators 

together to share their experience and ideas 

as well as discuss burning issues of museum 

education including the quality, relevance 

and dissemination of educational events. 

Educators participating in the event were 

asked to visit  museums in the vicinity or fart-

her away, select the most intriguing exhibits 

and with a certain target group and means 

available in mind to come up with a descripti-

on of an educational activity. 

The Inspirational Fair was concluded with a 

competition in two nominations: For the Cou-

rage to Experiment and For a Comprehensi-

ve Approach and Integrity. The two winning 

educator duos were Mindaugas Grigonis and 

Mindaugas Tamošiūnas (Vytautas the Gre-

at War Museum) for the Uprising of Rabbits 

activity developed for Children’s Literature 

Museum, a branch of Maironis Lithuanian 

Literature Museum, and Joana Čėsnaitė and 

Inga Kurtkutė (Lithuanian Maritime Museum) 

for the activity entitled Searching for Klaipė-

da citizen’s identity in the Klaipėda Sculpture 

Park developed for Lithuania Minor History 

Museum’s display of the Sculpture Park.

The Inspirational Fair attracted less than 

one �fth of Lithuanian museums; however, 

some participating museums sent a whole 

team to the fair and created quite a number 

of educational activities.  Educators said that 

the event format was inspirational and use-

ful, so next year’s Inspirational Fair could take 

place in the same manner and attract more 

museums.
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SEEKING ANSWERS AND FACING CHALLENGES

Bronė JUKNEVIČIENĖ, 

Senior Collection Manager of Utena Regional Museum

Museum visitors want active involvement 

and interesting educational programmes as 

well as proactive communication between the 

museum and the community. Cultural instituti-

ons now oer a wide range of activities to cho-

ose from, so society has become more deman-

ding. As museums are interested in attracting 

more visitors, they must be open to change, 

innovative operations and advanced technolo-

gies just as they are expected to oer original 

and innovative ideas.  Even though able to or-

ganize successful educational activities, most 

regional museums, however, oer educatio-

nal programmes on the same topic. This is the 

challenge we face: in what way our educational 

activity on the same topic is better than that of-

fered at another museum? Only if we propose 

something dierent, will the visitor come to us. 

With the hope to reform their operations, 

museum keepers of Utena Regional Museum 

attended The Art of Openness project conduc-

ted by the Kūrybinės Jungtys (Creative Connec-

tions) Association from April till June 2016. 

The project, which aimed at “helping em-

ployees of cultural organizations have an in-

side look at the challenges they face as well 

as attempt to �nd practical answers and get 

ready for innovative solutions” lived up to our 

expectations as we managed to identify the 

problems and challenges we want to address. 

The learning and innovation model based on 

creative partnerships was proposed: organiza-

tions deal with important issues by coopera-

ting with creative professionals from outside. 

Employees upgrade their professional compe-

tencies by analyzing the situation of their or-

ganization, seek solutions, create innovations 

and try them out.  

Two aspects of the museum activities – edu-

cation and attracting visitors  – were highligh-

ted during the project. We identi�ed target 

groups, which either never visit the museum at 

all or visit it very rarely. Young people are one 

of the target groups. Practising teachers oe-

red an interesting method to generate ideas 

for educational programmes. 

Unconventional style of the training made 

us get to know each other better as well as un-

derstand and rediscover our own and our col-

leagues’ capabilities; it also encouraged us to 

engage in new activities, develop new educa-

tional programmes, bravely meet the challen-

ges and �nd solutions.  
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THE ART OF OPENNESS PROJECT AT THE 
LITHUANIAN THEATRE, MUSIC AND FILM 
MUSEUM

Agnė NORKUTĖ, Simonas SAARMAN

From April till June 2016 the Kūrybinės 

Jungtys (Creative Connections) Association 

conducted non-formal training workshops 

aimed at “enhancing storytelling skills of mu-

seum employees to contextualize museum 

collections and make them topical and acces-

sible to a wide audience” as well as “develo-

ping the habit of taking a detached view of 

oneself and growing an appetite for feed-

back from the existing or potential visitors.” 

Parts of this text draw on the planning and 

documentation form for The Art of Openness 

project �lled by creative agent Agnė Norkutė 

and creative practitioner Simonas Saarmann 

during the training workshop at the Lithu-

anian Theatre, Music and Film Museum. How 

did the training process go? What went smo-

othly and what was more di�cult to manage? 

This text tells in a diary-like form about the 

training routine, tasks, the development of 

storytelling skills treated with more aware-

ness as well as about various other situations 

the museum employees encountered during 

the training workshops. Good practice of fo-

reign museums, feedback from disinterested 

visitors, who had been asked to evaluate the 

museum’s display and exhibitions, creative 

practitioners’ opinion and a variety of practi-

cal tasks made the museum employees take a 

new look at how to organize exhibitions. Sin-

ce most of the museum’s target groups are in-

terested in an exposition that tells a story, the 

main focus was on how to present the content 

and get the message across to the visitors, i.e. 

how to tell the visitor an engaging story. With 

the attempt at some concrete outcome of the 

training, the training workshop centered on 

developing the concept for the new exposi-

tion featuring actress and stage director Unė 

Babickaitė.
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INTERACTIVE EXPERIENCES OF CITIZENSHIP: 
LIVING HISTORY AT THE MUSEUM 

Nijolė VEČKIENĖ, 

Professor at Vytautas Magnus University,  
Director of U3A Kaunas branch 

The article explores possibilities for an 

ageing person to get involved in the museum 

activity rather than be just a visitor. With 

respect to the involvement idea, it is assumed 

that what mainly drives people to get invol-

ved is being aware of the worthiness of one’s 

own experience and being actively involved 

in the life of the state. The museum is treated 

in the article as a special place to experien-

ce the connection between an individual life 

and the history of the state as well as to en-

courage a dialogue between dierent gene-

rations and promote sharing the experience 

of citizenship and conveying cultural values. 

Focus is made on the following aspects of the 

topic:

A) The analysis of challenges that citizens-

hip and generation dialogue faced at the turn 

of the 20th and 21st century;

B) Highlighting the importance of the su-

bjective experience of an ageing individual 

and its contextuality;

C) Discussing the in�uences on the choice 

between participation and self-isolation in-

cluding re�ection on experience, character 

types and attitudes governing the person’s 

life;

D) Exploring the issue of leisure facilities 

matching the unique nature and individuality 

of every person. 

The conclusion is made that by revealing 

the strengths of a crisis survivor and putting 

them to good use would empower the per-

son to get involved. The article ends with re-

commendations for the Elderly Volunteers at 

the Museum programme. 
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LESSONS OF CITIZENSHIP AT A MUSEUM: 
ENVIRONMENT THAT ENCOURAGES 
ENGAGEMENT

Julija EIDUKEVIČIŪTĖ, 

PHD in Social Work, Lecturer at Social Work 
Department of VMU 

The state is an institution which ensures 

the cultural, economic and social life of a na-

tion. Our children’s success in the future is de-

termined by our current endeavours to grant 

a future for them. Therefore, signi�cant chan-

ges in our children’s life can only be expected 

as long as a real substance is given to our past 

experiences. Belonging to a national commu-

nity ensures individual’s continuity and gives 

real meaning to his/ her existence because a 

mature individual seeks to transcend his/ her 

individuality and connect to a wider ‘We’ con-

text.  Children who have survived traumatic 

life events have di�culties in adapting to the 

environment and complying with the norms 

of conduct. So how are the children who have 

problems with self-identi�cation supposed to 

identify with a national community? Children 

need responsible adults, who would be capa-

ble of engaging and involving a young person 

as well as forming open civic communities 

themselves. Deprived children’s experience in 

citizenship and community involvement will 

be fragmentary and localized if opportunities 

for engagement are created by specialists alo-

ne, without the community being involved in 

it. Everyone belongs to some group, and be-

longing to a group is important for the self. 

Cooperation should be encouraged between 

specialists who are able to build rapport with 

deprived children and those who can convey 

their past experiences to future generations. 

By combining the many years’ experience of 

the Vytautas Magnus War Museum and in-

teractive modern technologies, educational 

programmes, which are involving, thought-

provoking and adjusted to individual learning 

styles, are being developed.
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 TAMING THE UNFAMILIAR

Dr. Auksė KAPOČIŪTĖ-VAITKUVIENĖ, 

Deputy Director of Lithuanian Theatre, Music and 
Cinema Museum

The greater part of the history of civiliza-

tion which is known to us and documented 

by reliable written references or archeologi-

cal �nds cannot be viewed in isolation from 

intense intercultural exchange. The major 

River Valley Civilizations, where urban cultu-

re was born well before it developed in the 

West, were involved in the intense creation of 

cultural and artistic values and symbols.  No 

wonder that art forms, symbols and motifs 

developed by Eurasian nations were main-

ly disseminated at the intersection of global 

cultural in�uences of Eastern and Western ci-

vilizations. Along with such forms of spiritual 

culture as religion and philosophy, art is the 

form of spiritual culture which has revealed 

extremely intense diusion processes, �o-

wing from East to West and vice versa – from 

West to East. For the greater part it is the dif-

fusion of cultural elements, motifs, forms and 

symbols. 

We can observe the diusion of cultural va-

lues and symbols of dierent civilizations as 

well as their interpenetration in any �eld, be 

it our lifestyle, culture, scienti�c thinking, ar-

tistic creation, business, innovations or other. 

In the postmodern world, which has entered 

the stage of meta-civilization, the diusion 

of artistic values and symbols created in the 

hotbeds of dierent civilizations is virtually 

overwhelming. 

Intercultural communication has signi�-

cantly accelerated the diusion of cultural 

and artistic values and symbols, which is the 

object of comprehensive studies carried out 

not only in social and economic �elds related 

to the needs of the consumer society, but also 

in the �elds of culture and art. A perfect ref-

lection of this are the new museums establis-

hed and special exhibitions organized at the 

world’s museums to tackle this theme. 
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ENJOYING MUSEUMS WITH THE TODDLER: 
THE EXPERIENCE OF EXPLORING VILNIUS’ 
MUSEUMS WITH KIDS

Rasa DARGUŽAITĖ

The initiative of visiting museums with 

young children had been started by the At-

tachment Parenting Centre before it unfor-

tunately ceased its activities in 2014. Then in 

2015–2016 I revived the idea with a partner 

and started to organize museum and galle-

ry visits in Vilnius always including a guided 

tour at a museum. We ended up visiting more 

than twenty museums in Vilnius. Our audien-

ce would usually consist of mums with young 

kids. The reaction of museum sta to our 

company varied from fascination and surprise 

at such an unusually young audience to great 

reservations. Therefore, on entering an exhi-

bition area, the tour guide should once again 

remind young visitors not to touch the exhi-

bits, etc. Perhaps this would help prevent the 

negative reaction of museum attendants. Ho-

wever, there is another side to the coin. Some 

parents do lack in awareness and allow their 

kids more than they should at the museum.  

We had an experience when the museum 

sta refused to let us in and in some other ca-

ses we encountered reproach for ‘dragging’ 

kids to the museum. Nevertheless, I would like 

to single out memorial house museums, whe-

re we were particularly warmly welcomed. 

Thus the way the museum guide presents the 

exposition and responds to the visitors is vi-

tal as it makes the museum attractive or on 

the contrary – unappealing. More and more 

museums are enriching their expositions with 

interactive displays, which add to the attrac-

tiveness of a museum. Educational program-

mes organized by museums not only oer a 

meaningful and exciting pastime for families, 

but also make them acquainted with valuable 

museum possessions. 

Our museum visits have expanded our ho-

rizons and knowledge as well as broadened 

the geography of Vilnius’ museums. Compre-

hensive presentations of museum expositions 

and interesting talks with museum employe-

es have certainly made us want to return to 

some of the museums. 

Rasa Dargužaitė



MUZIEJŲ EDUKACINĖS PROGRAMOS
Teorija, praktika

Straipsnių rinkinys

Leidinyje „Muziejų edukacinės programos“ muziejininkai, savo srities profesionalai ir lankytojai dalijasi 2016-ais metais įgyta 
patirtimi. Lietuvoje atidarytas dar vienas muziejus – „Valstybės pažinimo centras“, iš kitų išsiskiriantis nauja turinio pateikimo 
koncepcija, novatorišku technologijų naudojimu, aktyviu lankytojų įtraukimu į turinio pažinimą. 2016 m. keturi muziejai dalyvavo 
asociacijos „Kūrybinės jungtys“ inicijuotame projekte „Atvirumo menas“. Savo įspūdžiais, lūkesčiais, patirtimis ir projekto rezultatais 
dalijasi Utenos krašto bei Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejai. Edukacinių programų skiltyje pristatomi „Idėjų mugės 2016“ 
nugalėtojai. Net trijuose straipsniuose nagrinėjama senjorų muziejuose tema. Atskirai pateikiami jaunos mamos lankymosi su 
mažamečiais vaikais įvairiuose muziejuose įspūdžiai. Pabėgėlių priėmimo Lietuvoje kontekste itin savalaikė kultūrinės difuzijos 
problemos aktualizacija, atskleidžianti platų Vakarų ir Rytų tarpkultūrinių sąveikų problemų lauką bei didžiulę vis dar neišsemtų 
tyrinėjimų nišą. Muziejininkai išties saugo tai, kas vertinga, tai, kuo verta dalytis. Kaip tuo įtikinti muziejų lankytoją, kaip tapti 
lankytojui svarbiam, nepaisant informacijos prisodrinto gyvenimo anapus muziejaus? Muziejai ir humanitarų bendruomenė 
leidinyje vienijasi bendram tikslui – atliepti esamo ir būsimo muziejaus lankytojo lūkesčius ir poreikius.

Išleido Lietuvos muziejų asociacija
(Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius)
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