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Įžanga

Mokymo menas yra menas padėti atrasti. 
Markas Van Dorenas

Šis leidinys – tai vienas iš Lietuvos muziejų aso-
ciacijos projekto „Muziejaus švietimas bendruome-
nei“ rezultatų. Projektą rėmė Lietuvos kultūros ta-
ryba. Tai metodinė priemonė savivaldybių muzie-
jams, skatinanti veiksmingesnę jų edukacinę veiklą, 
atitinkančią muziejaus bendruomenės poreikius. 

Leidinį sudaro keturios dalys: Muziejaus misija, 
Muziejų edukacija, Tyrimo metodologija ir Prie-
dai. Pirmoje dalyje „Muziejaus misija“ aptariama, 
kokią vietą joje užima muziejų edukacinė veikla, 
kaip keitėsi požiūris į muziejų edukaciją, kaip mu-
ziejų edukacija atsispindi tarptautiniuose ir Lietu-
vos dokumentuose, kodėl muziejus turėtų skirti 
didesnį dėmesį bendruomenei, kurioje jis yra, kaip 
kurti inovatyvias paslaugas ir kaip efektyviau ben-
dradarbiauti su mokyklomis. Antra dalis „Muziejų 
edukacija“ skirta konkretiems muziejų edukacijos 
klausimams aptarti: analizuojama, kuo ypatinga ir 
vertinga edukaciniu požiūriu muziejaus aplinka, 

kaip suprantama, kas yra muziejaus edukacija, kaip 
pažiūros į švietimą ir mokymąsi daro įtaką muziejų 
ekspozicijoms ir edukacinei veiklai, kaip muziejų 
ekspozicijose atsispindi laiko koncepcija. Trečioje 
dalyje „Tyrimo metodologija“ aptariamos muzie-
jaus auditorijos, analizuojami lankytojų tipai ir jų 
poreikiai, aprašomi pagrindiniai muziejų lankytojų 
tyrimo metodai: anketavimas, fokusuotas grupių 
interviu ir stebėjimas, pateikiama patarimų ir pa-
vyzdžių, kaip organizuoti lankytojų tyrimus. Vyk-
dant projektą, dalyviai pasirengė tyrimams ir atliko 
lankytojų tyrimus. Čia pateikiamas ir tyrimų api-
bendrinimas. Ketvirtoje dalyje „Priedai“ skaitytojai 
ras fokusuotos grupės interviu scenarijus, muziejų 
lankytojų apklausų klausimynus, muziejaus ir mo-
kyklos bendradarbiavimo pavyzdžius. 

Tikimės, kad šis leidinys bus naudingas Lietu-
vos muziejams ir prisidės prie efektyvesnės muziejų 
edukacinės veiklos. 

Sudarytojai



I .  Muziejaus misija





7M u z i e j a u s  m i s i j a

MuzIejaus MIsIja šIuolaIkInėje vIsuoMenėje

2012–2015 m. Lietuvos suaugusiųjų švietimo aso-
ciacija ir Lietuvos muziejų asociacija vykdė keletą 
projektų, susijusių su muziejų edukacija. Seminarų 
metu, be kitų klausimų, aiškinomės, kaip semina-
rų dalyviai suvokia muziejų misiją, kokią muziejų 
funkciją laiko pačia svarbiausia. Rengdamiesi semi-
narams, 2013 m. atlikome nedidelę muziejų lanky-
tojų apklausą, kurioje uždavėme tuos pačius klausi-
mus. Rezultatai parodyti 1 grafike.

Muziejų funkcijų svarba muziejininkų ir lankytojų požiūriu 
(procentais)

Taigi, seminarų dalyvių muziejininkų nuomo-
ne, svarbiausia muziejų funkcija yra eksponatų 
kaupimas ir saugojimas, tada ekspozicijų ir paro-
dų rengimas, bendravimas su visuomene, restau-
ravimas, edukacinė veikla ir paskutinėje vietoje 
tyrinėjimas. Tuo tarpu lankytojų nuomone, svar-
biausia muziejų veikla yra ekspozicijų ir parodų 
rengimas, nors kaupimas ir saugojimas taip pat 
vertinami labai aukštai (antra vieta). Labiausiai 
skyrėsi edukacinės veiklos vertinimas: 17:4. Nors 
imtis buvo nelabai didelė (45 muziejininkai ir 46 
lankytojai), tačiau šiokias tokias išvadas galima 
padaryti. Muziejų lankytojams svarbesnė muzie-
jų veikla, skirta lankytojams (atviresnis muzie-
jus), tuo tarpu muziejininkams svarbesnė veikla, 
nukreipta į patį muziejų ir muziejininkų interesus 
(uždaresnis muziejus). Suprantama, muziejininkai 
gali ginčytis, kad muziejinių vertybių kaupimas ir 
saugojimas yra mažiau matoma muziejų veiklos 
sritis, galbūt todėl ji mažiau vertinama lankytojų. 
Tačiau norime pastebėti, kad lankytojai kaupimą 
ir saugojimą taip pat įvertino gana aukštai, paro-
dydami, kad jie suvokia, jog be eksponatų mu-

ziejus neturėtų iš ko rengti ekspozicijų ir parodų 
bei organizuoti edukacinių užsiėmimų. Kitos dvi 
veiklos, kurių lankytojai taip pat nemato, yra ty-
rinėjimas ir restauravimas. Jas lankytojai įvertino 
gerokai žemiau. 

Muziejininkų pasirinkimą dar galėjo nulemti ir 
suvokimas apie muziejinės veiklos proceso eilišku-
mą arba problemiškumą.   

Norėdami dar kartą pasiaiškinti muziejininkų 
požiūrį į edukacinę veiklą, seminarų metu papra-
šėme pasirinkti, kuris teiginys jiems priimtinesnis: 

1. Edukacija yra vienas iš muziejaus veiklos 
tikslų.

2. Edukacija yra esminis muziejaus tikslas, nuo 
kurio priklauso kiti tikslai.

Dauguma pasirinko pirmąjį teiginį. Argumen-
tai: „Edukacija yra tik papildoma veikla“, „Muzie-
jai vykdo visokias veiklas, ir edukacija yra tik vie-
na iš veiklų“, „Organizuojame renginius, plenerus“, 
„Edukacija vyksta, kai susėdame klasėje“1. 

Esminis klausimas, kurį uždavė vienas iš mažu-
mos dalyvių, pasirinkęs antrąjį teiginį - „Tai kokia 
muziejaus prasmė, kam mes tiriame, saugome, 
restauruojame?“

Įdomus muziejininkų ir lankytojų požiūris į tai, 
kokio tipo įstaiga yra muziejus. 

Muziejininkų ir lankytojų požiūris į muziejų kaip instituciją 
(procentais)

Muziejininkai gana vieningai priskiria muziejų 
kultūros įstaigoms. Tai nenuostabu, nes Lietuvoje 

1 Atkreipkite dėmesį į šį teiginį. Tolesnėse dalyse bus deta-
liau analizuojama muziejų edukacijos samprata. 
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kultūra ir švietimas nacionaliniu ir vietiniu lygiu 
yra atskiros viešosios politikos sritys. Už kultūrą 
ir švietimą nacionaliniu lygiu atsako skirtingos 
(Kultūros ir Švietimo ir mokslo) ministerijos, o 
savivaldybėse skirtingi administracijos skyriai, 
išskyrus trumpą 1990–1994 metų laikotarpį, kai 
kultūros ir švietimo ministerijos buvo sujungtos 
ir veikė Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo 
ministerija. 

Panašu, kad atsakydami į šį klausimą lankytojai 
labiau mąstė apie tai, ką muziejai veikia, negu apie 
tai, kam priklauso, todėl identifikavo muziejus dau-
giau su švietimo negu su kultūros įstaiga.

Muziejų galima laikyti kultūrine laisvalaikio 
institucija. Prie tokių dar galima priskirti bibliote-
kas, nacionalinius parkus, botanikos ir zoologijos 
sodus, mokslo centrus, paveldo objektus ir kitokias 
panašias įstaigas. Packeris ir Ballantyne‘as2 teigia, 
kad, nežiūrint svarbios švietimo funkcijos, kurią 
šios institucijos atlieka, negalima manyti, jog to-
kių institucijų lankytojai ateina tik ko nors išmok-
ti. Netgi muziejų, kurie dažniausiai asocijuojasi su 
švietimo įstaigomis, lankytojai dažniau ateina „už-
mušti laiko“, papramogauti, pasirodyti ir kitų pa-
žiūrėti. Packer ir Ballantyne atliko tyrimus trijose 
institucijose: muziejuje (gamtos ir kultūros), meno 
galerijoje (nuolatinė Australijos ir užsienio tapybos, 
skulptūros, grafikos, taikomojo meno ekspozicija) 
ir akvariume. 

Pagal Packerį ir Ballantyne‘ą, kultūrinės laisva-
laikio institucijos turi tokias charakteristikas:

•	Suteikia	tiesioginį	santykį	(patyrimą)	su	re-
aliais objektais, žmonėmis ar vietomis.

•	Mokymasis	yra	savanoriškas.
•	Mokymąsi	stimuliuoja	(žadina)	besimokan-

čiojo poreikiai ir interesai.
•	Mokymasis	yra	socialiai	tarpininkaujamas.
•	Lankytojai	ateina	vieni,	mažomis	arba	šei-

mos grupėmis, skirtingų lyčių, skirtingo 
amžiaus, su skirtingais mokymosi stiliais ir 
patirtimi. 

Kadangi mokymasis yra laisvas pasirinkimas, 
svarbiausias faktorius yra motyvacija. 

2 Packer J. and Ballantyne R. Motivation Factors and the 
Visitor Experience: A Comparison of Three Sites. Curator, 
2002, 45 (3), 183–198.

Packeris ir Ballantyne‘as tyrė, kodėl žmonės lan-
kosi muziejuose. Lankymosi priežasčių klausimyną 
sudarė 40 klausimų. Jie yra penkių kategorijų:

1. Mokymasis ir atradimas (poreikis atras-
ti naujus dalykus, išplėsti žinojimo ribas, 
būti geriau informuotam, patirti kažką 
nauja, neįprasta).

2. Pasyvus pasitenkinimas (noras patirti 
džiaugsmą, maloniai praleisti laiką, jaus-
tis laimingam ir patenkintam).

3. Atsistatymas (poreikis fiziškai ir protiš-
kai atsipalaiduoti, patirti permainą nuo 
rutinos, atsigauti nuo įtampos ir streso). 

4. Socialinė sąveika (poreikis praleisti laiką 
su draugais ir šeima, bendrauti, užmegzti 
ryšius).

5. Saviraiška, savęs aktualizavimas (po-
reikis padaryti dalykus prasmingesnius, 
mesti iššūkį savo galimybėms, patirti pa-
siekimo jausmą, ugdyti savivoką ir savi-
vertę).

Mokslininkai rado, kad socialinė sąveika yra 
svarbesnė akvariumo lankytojams negu muziejaus 
arba meno galerijos lankytojams. Į akvariumą daž-
niausiai žmonės eina šeimomis ir su draugų gru-
pėmis. Akvariumas taip pat daugiau matomas kaip 
vieta, kur labiau pailsima nuo kasdienybės (atsista-
tymas). Tuo tarpu ėjimas į muziejus ar meno gale-
rijas labiausiai susijęs su kažko naujo sužinojimu, 
atradimu. 

Toliau nagrinėjant mokymąsi muziejuose, rei-
kia paminėti Knudo Illeriso požiūrį į mokymąsi. 
Kaip teigia Knudas Illerisas3, mokymasis vyksta 
įtampos lauke tarp trijų dimensijų: kognityvinės 
(pažintinės), emocinės ir socialinės. 

Kad ir kur, kad ir ko mokytumėmės, visada eg-
zistuoja šios trys dimensijos. Prisiminę Packerio ir 
Ballantyne‘o muziejų lankymo priežasčių grupes 
ir Illeriso mokymosi dimensijas, galime teigti, kad 
net tais atvejais, kai organizuojame edukacinį ren-
ginį, kurio pagrindinis tikslas yra pažintinis, turime 
jį suplanuoti taip, kad būtų atsižvelgta į lankytojų 
grupių rekreacinius, socialinius, emocinius ir sa-
viraiškos poreikius. Pavyzdžiui, kad ir kokia būtų 

3 Illeris K. (2003). Žvilgsnis į suaugusiųjų mokymosi motyva-
ciją. Vilnius: LSŠA.



9M u z i e j a u s  m i s i j a

tema, senjorams muziejaus renginiuose svarbiausia 
yra galimybė gauti teigiamų emocijų ir pabendrau-
ti, o ne ką nors pažinti ar išmokti. 

Skyrelio apibendrinimas

Lyginant savivaldybių muziejų darbuotojų (mu-
ziejininkų) ir lankytojų požiūrį į muziejus, matyti, 
kad muziejininkai mąsto apie muziejų daugiau kaip 
apie uždarą organizaciją, kurios veikla nukreipta la-
biau į organizacijos vidų negu į išorę, tuo tarpu lan-
kytojai linkę matyti muziejų kaip atvirą organizaci-
ją, kurios veikla labiau nukreipta į muziejaus išorę.

Lankytojams muziejų edukacinė veikla yra žy-
miai svarbesnė negu muziejininkams. Muziejinin-
kai muziejų edukacinę veiklą traktuoja kaip šaluti-
nę muziejaus funkciją. Pagrįstas vieno muziejinin-
ko klausimas: “Tai kokia muziejaus prasmė, kam 
mes tiriame, saugome, restauruojame?”

Tyrimai rodo, kad ėjimas į muziejus ar meno 
galerijas labiausiai susijęs su kažko naujo sužinoji-
mu, atradimu.

Organizuojant edukacinį renginį, kurio pagrin-
dinis tikslas yra pažintinis, turime jį suplanuoti 
taip, kad būtų atsižvelgta ir į lankytojų rekreacinius, 
socialinius, emocinius ir saviraiškos poreikius.
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PožIūrIo į MuzIejų edukacIją raIdos aPžvalga

Čia aptarsime muziejų atsiradimo istoriją, kaip 
muziejai buvo naudojami kaip mokymosi ir švieti-
mo vieta, kaip keitėsi požiūris į muziejų švietimą. 
Taip pat trumpai apžvelgsime Lietuvos muziejų is-
toriją ir požiūrio į muziejų edukaciją raidą Lietu-
voje. 

Muziejaus istorija ir muziejų edukacija
Išsaugojimas ir interpretacija – du dalykai, su-

darantys muziejaus pagrindą, – būdingi natūraliam 
žmogaus troškimui įgyti ir pažinti. Įvairių objektų 
kolekcijos buvo rastos dar paleolito laikų kapavė-
tiese, tuo tarpu aplinkos tyrinėjimo įrodymai aiš-
kiai matomi to pačio periodo urvų mene (tapyboje, 
piešiniuose, raižiniuose, bareljefuose bei skulptū-
rose, kaulo, dramblio kaulo ir akmens dirbiniuo-
se). Mokslininkai pabrėžia, kad „rimtas postūmis 
link muziejaus idėjos gautas dar II a. prieš Kristų 
senovės Šumerų mieste Larsoje, Mesopotamijoje, 
kur praeities epochų rašytiniai šaltiniai buvo nau-
dojami šventyklų mokyklose. Muziejaus idėja taip 
pat apima ir paveldo interpretaciją, o šį kriterijų 
atitinka pats pirmasis žmonijos istorijoje muziejus, 
kurį 1925 m. atrado archeologas Leonardas Wool-
ley (1880–1960) archeologinių kasinėjimų metu se-
novės Babilono mieste Ūre.“4 Tyrimai parodė, jog 
Babilono karaliai Nabuchodonosaras (604 m. pr. m. 
e. – 562 m. pr. Kr.) ir Nabonidas (paskutinis Babi-
lono karalius, valdęs 556–539 pr. Kr.) rinko įvairių 
laikotarpių artefaktus. Jie buvo eksponuojami ant 
molinių cilindrų viename iš atkastos šventyklos 
kambarių ir turėjo specialius aprašus trimis kalbo-
mis. Manoma, kad tai buvo edukacinis muziejus 
prie šventykloje veikusios mokyklos, kuriam vado-
vavo Babilono princesė Enigaldi, vieno iš pirmųjų 
žinomų archeologų, karaliaus Nabonido, dukra. 

„Senovės Graikijoje, vėliau ir Romoje, meno 
kūrinių savininkais buvo pirmiausia šventyklos, 
kuriose buvo saugomos dievų skulptūros, apeigų 
metu dievams paaukoti įvairūs meno kūriniai ir 
neįprasti radiniai, taip pat egzotiškos prekės, atga-
bentos iš imperijos pakraščių. Dvasininkai, kurie 

4 Lewis Geoffrey D. History of Museums. Prieiga per in-
ternetą: http://www.britannica.com/topic/history-of-mu-
seums-398827 (žiūrėta 2015-12-05).

tarnavo šventyklose, be savo svarbiausių funkcijų, 
vykdė ir saugotojų ir savotiškų “gidų” funkcijas, 
pristatydami kolekcijas lankytojams.“5 Kartu su 
šventyklomis, skirtomis aukščiausiems dievams, 
graikai įkūrė ir muzeonus – mūzų, Apolono paly-
dovių, šventyklas. Muzeonai buvo dvasinio gyveni-
mo centrai, kur buvo rengiami moksliniai disputai 
ir mokslininkų, filosofų, poetų, muzikantų, šokėjų 
varžybos. Čia buvo ir kaupiamos meno kūrinių 
kolekcijos, atspindinčios ir mūzų garbinimo kul-
tą ir einamojo gyvenimo įvykius. Pirmąjį muzeo-
ną, kaip mokymosi įstaigą, Aleksandrijoje 283 m. 
pr. Kr. įkūrė imperatorius Ptolemėjas Soteras. Tai 
buvo tikras mokslo tyrimų ir mokymo centras, ku-
ris tapo pavyzdžiu ateityje kylantiems muziejams. 
Jį sudarė unikali biblioteka, skaitykla, botanikos ir 
zoologijos sodas, observatorija. Čia dirbo žymiau-
si helenistinio pasaulio mokslininkai daug nuveikę 
geometrijos, trigonometrijos, astronomijos, kalbų 
tyrinėjimo srityse, parašę reikšmingus literatūros 
bei medicinos veikalus, o muziejui priklausiusios 
kolekcijos buvo naudojamos kaip pagalbinės mo-
kymosi priemonės. Senovės Romoje muzeonai pa-
laipsniui transformavosi į akademijas ir muziejus. 
Viena vertus, didikai kaupė asmenines kolekcijas ir 
steigė joms muziejus, kurie tarnavo jų išsilavinusių 
draugų susirinkimams, pokalbiams, diskusijoms, 
kita vertus, kolekcijų kaupimas įgavo visuomeni-
nį pobūdį ir svarbą, nes vis labiau buvo kalbama 
apie tai, kad didikų sukauptos meno kolekcijos turi 
būti prieinamos visuomenei. Meno kolekcijų pri-
einamumo visuomenei šalininkų Cicerono ir Pe-
troniaus raginamas Gajus Julijus Cezaris (100 m. 
pr. Kr. liepos 13 d. – 44 m. pr. Kr. kovo 15 d.) ant 
Kapitolijaus kalvos pastatė statinį savo asmeninei 
meno dirbinių kolekcijai demonstruoti. Nors mu-
ziejus buvo prieinamas tik aristokaratijai, tačiau, 
be abejo, turėjo ir švietėjišką pobūdį. Muziejai po 
antikinio laikotarpio išnyko šimtmečiams, tačiau 
viduramžiais Europoje formuojasi edukacinės idė-
jos, kurios ir dabar yra aktualios muziejinėje vei-
kloje: žmogaus pažinimo procesas yra stipresnis, 

5 Cтоляров B. A. Музейная педагогика. История, теория, 
практика. М.: Высш. шк., 2004, 11.
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kai informacija sukaupiama per žmogaus ir objekto 
santykį. Vienuolynuose, turtingų feodalų, karališkų 
šeimų rūmuose, buvo kaupiamos sakralinio meno 
kolekcijos, kuriose buvo ir pasaulietinės tematikos 
kūrinių. Kolekcijose sukaupti artefaktai buvo stu-
dijuojami, analizuojami, jie naudojami mokymo 
procese. Ypač didelį vaidmenį viduramžių kultūro-
je vaidino vienuolynai. Jie tapo svarbiais religinio, 
kultūrinio ir socialinio gyvenimo centrais: steigė 
mokyklas, plėtė raštiją, formavo moralę, vienuoly-
nuose buvo perrašinėjamos knygos, rašomos kro-
nikos, kuriamos bibliotekos. Jie atliko ir milžinišką 
intelektualinį darbą samdydami architektus, skulp-
torius, tapytojus. 

Renesanso epochos (XIV–XVI a.) pagrindinė 
idėja – „atsigręžimas į praeitį“, ankstesnės kultūros, 
estetikos, meno tradicijų atgaivinimas, siekimas 
apmąstyti aukščiausius klasikinio periodo kultū-
ros laimėjimus ir juos įtraukti į epochos aktualijų 
kontekstą, todėl atgaivinamas ir helenistinio pasau-
lio kūrinys – muziejus. 1471 m. popiežius Sikstas 
VI Romoje įkuria Kapitolijaus muziejų, o neužilgo, 
1506 m. popiežius Julijus II naujai įkurtams Vatika-
no muziejui dovanoja savo nuostabią ir išskirtinę 
skulptūrų kolekciją. Renesanso Italijoje formuoja-
si ir didelės privačios kolekcijos, kurios turėjo ne 
tik labai didelę reikšmę muziejų vystymuisi, bet 
sprendė ir švietimo uždavinius muziejinėmis prie-
monėmis. Įspūdinga Medičių giminės vaizduoja-
mojo ir taikomojo meno kolekcija 1582 m. išeks-
ponuojama Uffici rūmuose Florencijoje ir tampa 
svarbiu mokymosi, įkvėpimo šaltiniu. Siekdami po-
puliarinti mokslus ir pagerbti valstybę didikai Do-
menikas ir Džiovanis Grimani XVI a. savo įspūdin-
gą kolekciją palikimu paliko Venecijos respublikai. 

XVII a. ypač daug dėmesio skiriama supančio 
pasaulio pažinimui. Meno kūriniai, gamtos įdomy-
bės  kaupiamos retenybių kabinetuose, kunstkame-
rose. Šios kolekcijos turėjo mokslinę ir pažintinę 
reikšmę, todėl tapo aristokratų, mokslininkų ir uni-
versitetų pasididžiavimo objektu. „XVII a. danų fi-
ziko Olės Vormo (Ole Worm, 1588–1654) kabinete 
galėjai išvysti gyvūnų ragų, ilčių, skeletų, mineralų, 
nepaprastai mažų automatinių laikrodžių, etnogra-
finių daiktų, varijuojančių tarp faktų ir mitų. Kita 
vertus, šv. Romos imperatoriaus Rudolfo II (Rudolf 

II, 1552–1612) Prahos rūmų kabinetas atskleidė 
„reklaminį“ tikslą. Čia valdovas ne tik mėgo ilsėtis, 
bet mielai demonstravo imperijos galybę užsienio 
diplomatams. Tad istorikas Piteris Tomas retenybių 
kabinetus, kunstkameras laiko savaiminės propa-
gandos forma“6. Oksfordo universitetas, laikyda-
mas sau ypatinga garbe ir suprasdmas išskirtinę 
naudą mokymo procesui ir visuomenės švietimui, 
1677 m. įsigijo iš Elias Ashmole retenybių kabine-
to kolekciją. Jai eksponuoti specialiai pastatytame 
pastate įteigė pirmą viešą muziejų Didžiojoje Bri-
tanijoje. 

Pagrindiniai muziejinės edukacijos ištakų ir 
plėtros aspektai sietini su Švietimo epocha. Šios 
epochos ideologai aukštino protą, buvo siekiama 
racionaliai pažinti pasaulį, pasitelkiant mokslą ir 
visuomenės švietimą. Todėl XVIII a. įsikuria ir pir-
mieji vieši muziejai, turintys labai aiškiai apibrėžtus 
didaktinius tikslus – Luvras (1793) bei Britų mu-
ziejus (1759). Nors šie muziejai buvo prieinami tik 
limituotai lankytojų grupei (pvz., į Britų muziejų 
lankytojai galėjo patekti tik su bilietais, kurių kie-
kis buvo ribotas, o Luvre visuomenė galėjo patekti į 
muziejų tik tris dienas per savaitę nemokamai), jie 
suvaidino didelį vaidmenį ne tik muziejų vystymo-
si istorijoje, bet įgyvendinant vieną iš pagrindinių 
to laikotarpio idėjų – lygiateisę galimybę mokytis. 
Pvz., Luvras tapo valstybės edukacijos sistemos da-
limi. Šiame muziejuje buvo rašomi specialūs pigūs 
katalogai lankytojams, kurie buvo verčiami į įvai-
rias kalbas.7 

6 Vyšniauskas M. Muziejus: sakrali ar destruktyvi erd-
vė? Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2016-01-14-muziejus-sakrali-ar-destruktyvi-er-
dve-i/139574 (žiūrėta 2016-05-05).

7 Iguchi J. H. Museum Education: Part 3  – History of 
Museums and Museum Education. Prieiga per in-
ternetą: http://www.glocom.org/special_topics/col-
loquium/20050411_iguchi_museum3/index.html (žūrėta 
2006-12-20).
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Britų muziejus. 

XIX šimtmečio viduryje muziejaus viešumo są-
voka ir supratimas išplečiamas. Visuomenė prade-
da žiūrėti į muziejų kaip į įstaigą, galinčią tarnauti 
jų pažinimui, mokymuisi. Valdininkai rėmė muzie-
jus, nes suprato, kad tai puiki mokymosi galimybė 
bei gera laisvalaikio praleidimo vieta vis didėjančiai 
miestų populiacijai. Tai buvo inovacijų metas: keis-
tėsi požiūris į naujų paslaugų lankytojams kūrimą, 
ekspozicijas, edukacinę veiklą. Atsiradus dujiniam 
apšvietimui, o vėliau ir elektros lemputei, muziejų 
darbo laikas pailgėjo bei atsirado galimybė su eks-
ponatais supažindinti žmones, kurie neturėjo laiko 
jų pamatyti dienos metu. Muziejai taip pat buvo su-
prantami kaip geras industrinio dizaino bei mokslo 
ar techninių pasiekimų populiarinimo variklis. Bū-
tent tuo tikslu Londone įsikuria du muziejai – Naci-
onalinis mokslo muziejus ir Meno muziejus (dabar 
Mokslo muziejus ir Viktorijos ir Alberto muziejus), 
kurie turėjo puikiai parengtas programas, artimas 
ir šiandieninei edukacijai: didaktinės anotacijos, 
paskaitos ir kiti renginiai visuomenei, specialūs 
kursai ir programos mokyklinėms grupėms, sąmo-

ningai sudidaktintos parodos, programos rengia-
mos tiek muziejų viduje, tiek peržengiant jų ribas, 
plačiosioms ir specifinėms auditorijoms. Hooper-
Greenhill teigia: “Devynioliktame amžiuje pirmoji 
muziejų funkcija buvo švietimas. Idealus muziejus 
buvo suprantamas kaip „aukštesnio lygio mokykla 
norintiems savarankiškai mokytis“ ir vieta, kur mo-
kytojai tiesiog natūraliai turi ieškoti pagalbos, kuri 
pasitarnautų mokymui.8 .

Pirmoji XX a pusė atnešė didžiulius dviejų pa-
saulinių karų, Rusijos revoliucijos bei ekonominės 
recesijos sukeltus socialinius pokyčius. „Muziejams 
tai buvo įdėjų pergalvojimo laikas. Vyriausybės, 
profesionalų asociacijos bei kitos organizacijos per-
mąstė muziejų vaidmenį beiskeičiančiose visuo-
menėse ir pasiūlė daug pakeitimų, kaip pagerinti 
visuomenei teikiamų paslaugų kokybę. Kai kurio-
se šalyje buvo vystomi nauji prieigos būdai; kito-
se muziejai vis dar atskleidė savo skirtingą praeitį; 
turėjo praeiti dešimtmečiai, kol atsirado resursų, 

8 Ten pat.
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reikalingų rimtiems pokyčiams“9. Ypač kardinalūs 
pokyčiai įvyko Rusijoje po 1917 m. spalio revoliu-
cijos, kur kolekcijos bei muziejai pateko išimtinai 
valstybės globon. Muziejai tampa sovietinės propo-
gandos ruporais. Pagrindinis tikslas buvo iliustruo-
ti marksistinės-lenininės ideologijos pergalę, todėl 
edukacinė veikla labiausiai buvo orientuota į pagal-
bą mokyklai organizuojant tematines ekskursijas 
pagal atskiras „trumpo KP (B) kurso“ dalis. 

Vokietijoje 1920–1930 m. daug dėmesio skiria-
ma muziejų ir mokyklų bendrarbiavimui. Jį koor-
dinuoja Centrinis auklėjimo ir švietimo institutas 
Berlyne, vienijantis talentingus to laikotarpio pe-
dagogus D. Richterį, G. Froidentalį ir kt. Jie prisi-
dėjo, įkuriant muziejuose pedagogikos skyrius ir 
įsteigiant muziejaus pedagogo pareigybę. Svarbų 
vaidmenį muziejinės pedagogikos vystymuis suvai-
dino ir G. Froidentalio knyga „Muziejus – liaudies 
švietimas – mokykla“, išleista 1931 m. Metodinėje 

9  Lewis Geoffrey D. History of Museums. Prieiga per in-
ternetą: http://www.britannica.com/topic/history-of-mu-
seums-398827 (žiūrėta 2016-05-01).

knygoje pirmą kartą muziejinės edukacijos isto-
rijoje buvo suformuluota ir pasiūlyta užsiėmimų 
mokykloms metodika. Laipsniškas Vokietijos mu-
ziejų pedagogikos vystymasis nutrūko XX a. 4-ame 
dešimtmetyje, įsigalint kultūros ir švietimo srityje 
fašistinei ideologijai. 

XX a. pirmoje pusėje atsiranda ir naujo tipo 
muziejų. Sekdami Stokholmo priemiesčio muzie-
jaus (Skanseno), įsikūrusio dar 1891 m. po atviru 
dangumi, sėkmės istorija, įsikuria muziejai po atvi-
ru dangumi Arnheme, Olandijoje ir Kardife, Velse. 
Juose gyvai buvo atkuriamos senosios tradicijos, 
buvo demonstruojami amatai, skaitomos paskaitos, 
organizuojamos pamokos, mokymai. Visuomeni-
nės organizacijos čia rengdavo savo šventiškus susi-
rinkimus, o šeimos ateidavo parodyti vaikams pra-
ėjusių amžių gyvenimo. Pagal šį pavyzdį 1966 m. 
įkurtas ir Lietuvos liaudies buities muziejus. 

Lietuvos liaudies buities muziejus
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Taip pat šiuo laikotarpiu atsidaro ir naujos rū-
šies mokslo muziejai, kuriuose vietoj ankščiau ro-
domų įrankių ar instrumentų buvo demonstruo-
jamas tiesioginis mokslo taikymas. 1903 m. per 
vokiečių inžinierių draugijos posėdį Oskaras von 
Milleris įkūrė Vokietijos mokslo ir technikos šedev-
rų muziejų (Deutsches Museum von Meisterwerken 
der Naturwissenschaft und Technik). Muziejus, ku-
rio būstinė Monake, buvo atidarytas 1925 m. ir per 
trumpą laiką surinko turtingą beveik visų mokslo, 
technikos ir pramonės sričių eksponatų kolekciją. 
Naujove tapo pramonės procesus atskleidžiančios 
dioramos (trimačių maketų rūšis) ir interaktyvieji 
modeliai, suteikę galimybę mygtuko spustelėjimu 
pradėti cheminius ir fizikinius reiškinius bei juos 
stebėti. Muziejaus tikslas buvo parodyti gamtos ir 
technikos mokslų raidą ir atskleisti jų reikšmę vi-
suomenės raidai. Be to, muziejus vykdė ir tyrimus, 
daugiausia mokslo ir technikos istorijos srities. Į 
Vokietijos muziejų lygiavosi kiti, ypač įsikūrę už 
Atlanto. Panašia idėja naudojosi ir 1933 m. Čika-
goje atidarytas Mokslo ir pramonės muziejus (Chi-
cago Museum of Science and Industry), kuris iki šių 
dienų yra vienas svarbiausių Jungtinių Amerikos 
Valstijų mokslo muziejų.“10 Abu šie muziejai tapo 
garsūs visame pasaulyje kaip gerai perteikiantys vi-
suomenei mokslo bei technologijų pasiekimus. JAV 
XX a. pradžioje susiformavo tuo laiku nebūdinga 
Europai nacionalinio muziejaus samprata – kuomet 
istoriniai atradimai ir technikos laimėjimai, atsklei-
džiantys Jungtinių Valstijų plėtrą mokslo, politikos, 
pramonės, transporto, kultūros srityse, lankytojams 
pateikiami įvairių žmogaus veiklos sričių kontekste. 
JAV muziejuose buvo ne tik  plėtojama labai įvairi 
edukacinė veikla, bet  ir pradėta edukacinės muzie-
jų veiklos analizė, į veiklos tobulinimą orientuoti 
visuomenės poreikių tyrimai, suformuluotos esmi-
nės darbo su lankytojais kryptys.

Laikotarpis po Antrojo Pasaulinio Karo buvo 
didelių muziejų pasiekimų metas. Jie tapo eduka-
cijos įstaiga, komunikacijos priemone ir laiko pra-
leidimo vieta. „Pirmasis svarbus postūmis muziejų 
edukacijos problemai nagrinėti pasauliniu mastu 

10 Mokslo muziejus (centras) Lietuvoje. Galimybių studija. 
Prieiga per internetą: http://lma.lt/files/Mokslo_muzie-
jus_Lietuvoje.pdf (žiūrėta 2016-05-02).

buvo1952 m. UNESCO seminaras Brukline, po 
kurio labai susidomėta muziejų edukaciniu poten-
cialu. Tai galima laikyti muziejinės edukacijos pri-
pažinimo ir mokslinio tyrinėjimo pradžia.“11 1982 
m. Amerikos muziejų asociacija (American Associ-
ation of Museum) sušaukė komisiją „Naujojo am-
žiaus muziejams“, kurios pagrindinė išvada – edu-
kacinė muziejų funkcija yra tokia pat svarbi kaip ir 
kiti muziejų veiklos aspektai. Didžiojoje Britanijoje 
buvo sudarytas nacionalinis mokslo planas, leidžia-
mi specialūs leidiniai kuriuose gvildenamas muzie-
jų edukacinis vaidmuo. Muziejų personalas prade-
da artimai bendradarbiauti su vietine švietimo val-
džia, užtikrindamas, kad muziejų turimos parodos 
ir programos atitiktų mokyklinius mokymo planus.

Per paskutinius dvidešimto amžiaus dešim-
tmečius kito edukacijos apibrėžimai ir jos svarba 
muziejuose, lankytojų lūkesčiai bei jų požiūris į 
muziejų veiklą. Pagrindinis šio pokyčio fakto-
rius buvo pačių žmonių tobulėjimas, sudėtinges-
nis edukacijos traktavimas. Muziejinės edukacijos 
klausimais šiandien užsiima nemažai tarptautinių 
organizacijų. Muziejų edukacijos grupė (The group 
for Education in Museums), įkurta Didžiojoje Bri-
tanijoje, bendradarbiauja su Muziejų, bibliotekų ir 
archyvų taryba, Muziejų asociacija, Kvalifikacijos ir 
mokymo programų institucijomis, skleisdama ge-
riausias europines muziejinės edukacijos patirtis, 
organizuoja seminarus, konferencijas muziejų edu-
kacijos praktikams. Grupė kasmet leidžia žurnalą 
„Edukacija muziejuose“ (The Journal of Education 
in Museums, JEM), kuriame straipsnius spausdina 
žymiausi muzeologijos specialistai. JAV viena žy-
miausių organizacijų – Muziejų edukacijos apskri-
tasis stalas (Museum Education Roundtable, MER) 
nevyriausybinė organizacija, veikianti Vašingtone, 
įkurta 1969 m. Ji leidžia „Muziejų edukacijos žur-
nalą“ (Journal of Museum Education), rūpinasi šios 
srities plėtra, geriausių pavyzdžių sklaida ir specia-
listų kvalifikacija. Tačiau didžiausią vaidmenį vai-
dina prie ICOM įkurtas Švietimo komitetas (Com-
mittee for Education and Cultural Action, CECA), 
kuris ir yra pagrindinis muziejinės edukacijos teo-

11 Prabhas K. S. Museum and Education. Prieiga per interne-
tą: http://orissagov.nic.in/e-magazine/Journal/jounalvol1/
pdf/orhj-10.pdf (žiūrėta 2015-05-28).
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rijų ir praktikų patirties sklaidos stimuliatorius pa-
saulyje. Tai vienas iš seniausių ir didžiausių ICOM 
komitetų, turintis 1000 narių iš 70 šalių.

Su tarptautine muziejų edukacijos patirtimi 
Lietuvos muziejininkai galėjo susipažinti 2011-
2015 m. Lietuvos muziejų asociacijos, įgyvendinto 
projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Mu-
ziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis 
partnerystės tinklas“ metu. Muziejininkai studijavo 
Jungtinės Karalystės bei Danijos muziejų ir bendro-
jo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo modelius, 
muziejų lankymo įtraukimo į bendrojo ugdymo 
programas būdus, administravimo ir finansavimo 
politiką, fizinių ir virtualių mokymosi aplinkų mu-
ziejuje kūrimo patirtį, susipažino su naujausiomis 
muziejų edukacijos srities tendencijomis. 

Lietuvos muziejininkai Gamtos istorijos muzejuje Londone. 

Apibendrindama gautą informaciją, stažuočių 
dalyvė Jolanta Kaznauskaitė rašo12: „Abiejose šalyse 
veikia už kultūros ir muziejų edukaciją atsakingos 
organizacijos ir įstaigos, kurios rūpinasi, kad švie-
timas ir mokymasis muziejuose ar kitose kultūros 
erdvėse atitiktų aukščiausius standartus, taip pat už 
kultūros edukaciją atsakingų specialistų kvalifika-
cija, siekia, kad būtų dalijamasi patirtimi, įgūdžiais, 
idėjomis, informacija apie mokslinius tyrimus, su-
sijusius su įvairiomis švietimo ir ugdymo iniciaty-

12 Kaznauskaitė J. Muziejų specialistų stažuotės Danijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje: patirtys ir įžvalgos. Muziejus – mo-
kykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų 
nacionalinis partnerystės tinklas. Vilnius: Lietuvos muziejų 
asociacija, 2015, 52.

vomis ir praktikomis, skatina muziejus reflektuoti 
savo veiklą“. 

Kaznauskaitė pastebi, kad Danijos ir Jungtinės 
Karalystės muziejai ypač rūpinasi edukacinių pro-
gramų kokybe. Danijoje atlikti tyrimai rodo, kad 
jauni žmonės nemėgsta muziejų dėl blogų patyri-
mų mokyklos laikais, todėl vėlesniame amžiuje ne-
benori į juos grįžti. Todėl, siekiant neprarasti lan-
kytojų, vaikams skirtos edukacinės programos turi 
būti parengtos ypač atsakingai ir kokybiškai13. 

Kazanauskienė atkreipia dėmesį, kad, siekiant 
gerinti muziejų edukacijos kokybę, būtinas glau-
dus švietimo, muziejų ir mokslo sektorių atstovų 
bendradarbiavimas. Be to, labai svarbu žinoti, kas 
būdinga kiekvienai iš bendradarbiaujančių pusių 
ir kokį teigiamą poveikį ji gali padaryti galutiniam 
rezultatui – gerai mokymo programai sukurti. O tai 
yra:

a) tyrėjai, mokslininkai – išmanantys sritį 
ar dalyką; gebantys atlikti lankytojų po-
reikių analizę, jų vertinimą, interpretavi-
mą; išmanantys įvairius moksle naudoja-
mus metodus ir strategijas; sekantys nau-
jausią savo mokslo srities informaciją; 
puikūs pagalbininkai rengiant metodinę 
medžiagą;

b) muziejininkai edukatoriai – išmanantys 
kolekciją; patrauklias vaikams mokymo 
formas ir žaidybinius elementus; geban-
tys sudominti pasakojimu ir įtraukti į 
veiklas;

c) pedagogai  – gerai išmanantys pedago-
giką ir darbą su vaikais; mokyklų pro-
gramas; žinantys moksleivius ir jų gebė-
jimus; gebantys parinkti užduotis pagal 
tam tikrą amžiaus grupę; nuraminti ir 
sutelkti moksleivių dėmesį;

d) būsimieji mokytojai (studentai) – įdo-
mūs moksleiviams; motyvuoti; nebijan-
tys naujovių ir novatoriškų idėjų; drąsūs;

e) savanoriai – motyvuoti; jaučiantys ma-
lonumą atlikdami veiklas ir matydami 
rezultatus; iniciatyvūs; nebijo naujovių ir 
novatoriškų idėjų; drąsūs; pasiruošę pa-
dėti; empatiški; nuoširdūs;

13 Ten pat, 45.
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f) moksleiviai  – siekiantys būti įvertinti; 
norintys atkreipti dėmesį; drąsūs; ne-
bijantys naujovių ir novatoriškų idėjų; 
mėgstantys interaktyvias veiklas; atviri.

Lietuvos stažuotojai suvokė, kad bendradarbia-
vimu grįstas darbas visoms pusėms bus naudingas, 
o į naujos edukacinės programos kūrimo procesą 
įtraukiant kaip įmanoma daugiau suinteresuotų 
pusių, sukurta programa bus patraukti, informa-
tyvi ir atliepianti realius, o ne menamus lankytojų 
poreikius.

Visuose lankytuose muziejuose įsteigti specia-
lūs už mokymąsi ar edukaciją atsakingi padaliniai, 
kuriuose dirba nuolatiniai, laisvai samdomi dar-
buotojai ir savanoriai, daug dėmesio skiriama mo-
kymosi erdvių muziejuose kūrimui. 

Muziejaus istorija ir muziejų edukacija Lietuvoje

Pirmieji scientistiniai muziejai Lietuvoje įstei-
giami Vilniaus universitete, kur jie talkino dėstant 
gamtos mokslus. XVIII–XIX a. Vilniaus universite-

te gyvavo Matematikos, Fizikos ir Anatomijos te-
atro muziejai. Vilniaus medicinos-chirurgijos aka-
demijoje  – Anatomijos teatras, arba Akademijos 
muziejus. Pvz., Fizikos muziejus (1773–1832) buvo 
valdžios įpareigotas globoti mokyklų kabinetus, 
duoti mokymui reikalingų prietaisų. Jis leido ins-
trukcijas mokykloms, kaip rinkti žinias apie fizikos 
daiktus, skaitė kursus specialistams ir visuomenei, 
rašė darbus apie amatus, naujausias technologijas, 
tuo prisidėdami prie krašto ūkio intensyvinimo. 
1795 m., laukiant atvykstančio karaliaus Stanislovo 
Augusto, surengta pirmoji muziejinė paroda, kuri 
veikė kelerius metus, visuomenė ją galėjo aplankyti 
savaitgaliais. Parodą išformavus, rektorius Jeroni-
mas Stroinovskis tuo buvo nepatenkintas, nes jam 
rūpėjo skleisti švietimą, o paroda kaip tik atliko šį 
vaidmenį.  

XVIII–XX a. pradžioje gyvavę Vilniaus uni-
versiteto muziejai net tik vaidino svarbų vaidmenį 
universiteto istorijoje, bet ir darė didelį poveikį Lie-
tuvos švietimo raidai. „Lietuvoje, kaip ir visame pa-
saulyje, XIX a. pradžioje formavosi naujos sampra-

Vilniaus senienų muziejaus Archeologijos salė. Chromolitografija. 1857–1858 m. Dailininkas A. Žametas, litogr. Ch. Bachee-
lier. Vilniaus albumas. Jonas Kazimieras Vilčinskis
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tos apie didaktinę, patriotinę muziejų misiją, kurią 
geriausiai galėjo atlikti istorinio pobūdžio muziejai 
ir rinkiniai, atspindėję Lietuvos praeitį ir politinę 
istoriją.“14 1855 m. Lietuvoje įkuriamas Vilniaus se-
nienų muziejus, kuris veikė iki 1865-ųjų. 

E. Tiškevičius dar 1846 m. savo namuose atida-
rė lietuviškų senienų kabinetą, kurį galėjo aplankyti 
kiekvienas norintysis. Tai buvo pirmasis viešas mu-
ziejus Lietuvoje kaip institucija. Muziejaus tikslai 
apibrėžti statute – moksliškai tirti krašto kultūrinį ir 
gamtos paveldą ir sudaryti sąlygas, kad visuomenė 
galėtų su juo susipažinti. E. Tiškevičius džiaugėsi ne 
tik tuo, kad muziejuje sukauptos įvairios senienos 
yra apsaugotos nuo pražūties, bet ir tuo, kad visuo-
menė pradėjo jas vertinti kaip svarbų istorinės at-
minties ženklą. VSM tuo tarpu tęsė garsių Vilniaus 
universiteto gamtos muziejų ir kabinetų tradicijas, 
ornitologijos ir mineralogijos kabinetuose papras-
tomis savaitės dienomis vyko pamokos mokiniams. 
Kiti muziejų galėjo aplankyti tik sekmadieniais nuo 
12 iki 16 val.1859 m. įvyko 246 pamokos, o 1861 
m. – 335. Šias pamokas ir ekspozicijas sekmadie-
niais daugiausia lankė mokiniai iš Vilniaus guber-
nijos gimnazijos ir Vilniaus bajorų instituto. 1863 
m. sukilimo išvakarėse VSM reikšmė visuomenėje 
išaugo. 1862 m. jį aplankė 8140 vyrų ir 2220 mote-
rų (10 360 žmonių), tuo tarpu 1856 m. tik atidary-
tą – 6531 lankytojas. 

Tarpukario Lietuvoje buvo įsteigta daugiau kaip 
30 muziejų. Kraštotyrininkai, nusižiūrėję į gausius 
provincijos muziejus Danijoje, Vokietijoje, Švedijo-
je, Norvegijoje, vylėsi įkurti muziejus, kad jie tap-
tų apylinkės kultūros centru, „liaudies mokykla“ ir 
tarnautų ne tik pasaulėžiūrai „išplėsti“, bet ir prak-
tikos reikalams: liaudies skaitymams, lavinimo kur-
sams.15 

Kraštotyros muziejai daugiausia buvo nukreipti 
į tautiškumo reprezentavimą, muziejinių vertybių 
panaudojimą visuomenei šviesti ir sąmoningumui 
gilinti. Kraštotyros muziejus rėmė mokyklos ir pe-
dagogai, nes buvo populiarūs kultūrinės pedagogi-
kos principai bei A. Maceinos tautinio auklėjimo 
idėjos. Šie muziejai darė ypatingą įtaką, ugdant 

14 Keršytė N. Lietuvos muziejai iki 1940 metų. Vilnius, 2003, 
47.

15 Ten pat, 136.

tuometinius vietinius moksleivius, nes būtent jie 
sudarė didžiąją lankytojų dalį. Muziejai stengė-
si užmegzti glaudžius ryšius su pradžios mokyklų 
inspektoriais ir šių mokyklų vedėjais, siekė jų pa-
ramos, nes mokytojai ir mokiniai kaimuose galėjo 
surinkti daug muziejinės vertės daiktų. Pvz., Pane-
vėžio kraštotyros muziejus bendradarbiavo su Pa-
nevėžio mokytojų seminarijos 1925 m. įkurta Tau-
tos ir senienų rinkimo draugija. 

Kai kurie kraštotyros muziejai planavo įsteigti 
savo struktūrose pedagogikos skyrius. Jie bendra-
darbiavo su mokyklomis, domėjosi edukacinėmis 
problemomis, tačiau pamokos muziejuose nevyko. 
Muziejinės pedagogikos požiūriu, jie žymiai at-
siliko nuo VSM, kuris tokį darbą atliko prieš 100 
metų. Pedagogikos skyrius buvo įkurtas tik Šiaulių 
Aušros muziejuje. 

Mokslo muziejai Nepriklausomojoje Lietuvoje 
buvo tradicinės pagalbinės mokslo ir mokymo įs-
taigos, talkinančios pažinimo ir švietimo sklaidai 
bei pedagoginei didaktikai. Zoologijos muziejus 
žmones patraukė ne tik įdomia ekspozicija (1927–
1931 m. buvo apie 50 000 lankytojų), bet ir galimy-
bėmis dalyvauti jo mokslinėje veikloje. Pvz., kartu 
su talkininkais žieduodavo paukščius. 

Pedagoginis muziejus (įsteigtas 1921 m.) mo-
kykloms skolindavo priemones, supažindindavo su 
naujausiais užsienio šalių pedagogikos pavyzdžiais. 
Jis skatino muziejus steigti pedagogikos skyrius. 
Buvo rengiami kasmetiniai vaizdinių priemonių 
gaminimo kursai mokytojams. Skaitydavo ir bio-
logijos mokslo bei ekskursijų vadybos metodikos 
paskaitas. 
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Vytauto Didžiojo tautos muziejaus (įsteig-
tas1936 m.) tikslas – ugdyti tautinę savimonę bei 
patriotiškumą. Jį sudarė du muziejai  – Vytauto 
Didžiojo karo muziejus ir Kultūros muziejus, ku-
rio pamatas buvo Čiurlionio galerijos rinkiniai. 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus ekspozicija turė-
jo gerai parengtus, specialiai sukurtus didaktikos 
elementus. Į neįprastą ir įspūdingą muziejų plūs-
te plūdo lankytojai – vasarą per dieną jų būdavo 
2000–3000, vien 1938 m. jame apsilankė 67 973 
lankytojai. Ir nors šiame muziejuje specialios edu-
kacinės programos ar pamokos nevyko, jis vaidi-
no didelį vaidmenį šviečiant ir ugdant visuome-
nę. Muziejus labai aiškiai suvokė savo didaktinius 
tikslus, misiją, todėl visą jo veiklą galime apibū-
dinti kaip edukacinę. Visai kitaip savo veiklą su-
vokė Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, kuris  
buvo centrinė valstybinė Lietuvos muziejų, kultū-
ros palikimo globos įstaiga. Jo tikslas buvo inici-
juoti ir skatinti muziejų vystymąsi, kultūros pavel-
do priežiūrą, ir todėl  jokios specialios edukacines 
veiklos jis nevykdė. 

Po Antrojo Pasaulinio Karo, antrosios Lietuvos 
okupacijos laikotarpiu (1944–1990), vykstant so-
vietizacijos procesams, kultūrinis gyvenimas imtas 
plėtoti pagal ketvirtame dešimtmetyje SSRS nusta-
tytas dogmines normas ir vertybes. Tuomet many-
ta, jog „nesusovietinus Lietuvių tautos, politinė in-
tegracija bei ūkio sovietizacija tebūtų laikina“16, to-
dėl švietimo ir kultūros įstaigų veiklos pastangomis 
turėta padėti išugdyti sovietinį žmogų, kuris būtų 
ištikimas komunistiniams idealams. 

Svarbiausias muziejų uždavinys buvo kelti dar-
bo žmonių politinį, idėjinį lygį, mobilizuoti juos 
aktyviai kovai dėl partijos ir vyriausybės iškeltų už-
davinių. Ekskursijos muziejuose tampa  pagrindi-
ne muziejų masinio darbo forma, atliekanti žymų 
vaidmenį ugdant kultūrą, skleidžiant žinias, ir tai 
puikiai iliustruoja Lietuvos LTSR kultūros ministe-
rijos išleistas Įsakymas dėl „Ekskursinio darbo ge-
rinimo“. Vykdydami šį įsakymą, muziejai aktyviai 
sudaro sutartis dėl ekskursijų su žemės ūkio, pra-
16 Gumuliauskas A. Lietuvos istorija (1915–1953). Kaunas: 

Šviesa, 1993, 184.

Pedagoginio muziejaus vasaros pradinių mokyklų mokytojų pedagoginiai kursai. Marijampolė, 1928 m.



19M u z i e j a u s  m i s i j a

monės įmonių kolektyvais, mokyklomis. Dauguma 
muziejų glaudžiai bendradarbiauja su ekskursinė-
mis organizacijomis, kurių dėka muziejus aplanko 
didelis tarybinių ir užsienio turistų skaičius. Pakito 
ekskursijų turinys – daugiausia dėmesio skiriama 
teminių ekskursijų, skirtų tarybinės visuomenės 
istorijai, brandaus socializmo klausimams nušvies-
ti, partijos politikai, tarybiniam menui propaguoti. 
Kadangi muziejus mažai lanko kaimo žmonės, viso-
se instrukcijose nurodoma didinti kaimo gyventojų 
ekskursijų skaičių. Muziejinė visuomenės švietimo 
veikla vyksta ne tik muziejuose: organizuojamos jų 
darbuotojų paskaitos gamyklose, mokslo ir kitose 
įstaigose, kariniuose daliniuose, kaimo vietovėse. 
Štai, pavyzdžiui, Rokiškio krašto muziejus iš kitų 
kraštotyros muziejų aktyvia veikla išsiskiria ne tik 
dabar. Ne mažiau aktyviai muziejinis darbas jame 
vyko ir sovietiniais metais – pvz., 1958 m. muzie-
juje perskaityta 11 paskaitų, organizuoti susitikimai 
su mokslo kandidatais ir revoliucionieriais, rajono 
pirmūnais, surengtos 73 ekskursijos. 

Iš nacionalinių muziejų tuo laikotarpiu nova-
toriška veikla išsiskyrė M. K. Čiurlionio muzie-
jus, kuriame buvo įsteigtas Švietimo skyrius. Nors 
metodai buvo panašūs kaip ir kituose muziejuose 
(paskaitos, ekskursijos), tačiau turinys ir bendra-
vimas su lankytojais buvo išskirtiniai. Tada, kaip ir 
dabar, M. K. Čiurlionio muziejus buvo itin populia-
rus tarp jaunimo, ypač Vaikų dailės, Aukštesniosios 
meno mokyklos moksleivių ir studentų. Kretingos 
muziejuje 1985 m. susiformuoja ir įsitvirtina ryški 
kultūros ir švietimo veikla, skatinanti miesto, apy-
linkių žmones dalyvauti kultūros ir mokslo proce-
se. Muziejuje pradėti organizuoti muzikos ir poe-
zijos vakarai, susitikimai su kultūros veikėjais, kla-
sikinės muzikos koncertai. 1986 m. prie muziejaus 
susikūrė folklorinis ansamblis „Volungėlė“. Lietuvos 
dailės muziejaus padalinyje Klaipėdos paveikslų 
galerijoje edukacinis darbas pradėtas 1987 m. Su-
kurta „Dailės ABC“ programa. Specialiai šiai pro-
gramai įgyvendinti įkurtas edukacinis kambarys, 
kuriame sukaupta meno kūrinių kopijų kolekcija, 
grafikos dirbtuvė. Šis centras buvo įkurtas, sekant 
geriausiais Europos, o ypač Skandinavijos, mu-
ziejų edukacinės veiklos pavyzdžiais. Šios progra-
mos svarbiausias tikslas buvo sudominti vaikus ir 

jaunimą daile bei dailės muziejaus ekspozicijomis, 
patraukliai ir gyvai pristatyti meno kūrinius, paska-
tinti jaunuosius lankytojus kurti. 

Esminis lūžis Lietuvos muziejuose įvyko po 
1991 m., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kai 
ima formuotis modernesnis požiūris į muziejaus 
misiją. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejuje struktūriškai reorganizuotas Švietimo sky-
rius. Atlikus sociologines apklausas, nustačius pri-
oritetines sritis, išsikristalizavus svarbiausioms lan-
kytojų grupėms, imti taikyti iki tol neišbandyti ry-
šių su visuomene būdai. Alytaus kraštotyros muzie-
jus 1993 m. pradėjo rengti edukacines programas, 
kurios iki pat šių dienų yra sėkmingas bandymas 
populiarinti muziejaus veiklą ir sulaukti daugiau 
lankytojų. Dar 1994 m. muziejininkės A.Pečiulytė 
ir R.Adomaitienė parengė Kėdainių krašto istorijos 
programą vidurinėms mokykloms, kuri dalyvavo 
ALF paskelbtame programų konkurse „Švietimas 
Lietuvos ateičiai“ ir laimėjo II vietą. Nuo 1996 m. 
buvo paruoštos trys teminės pamokos („Rugio ke-
lias“, „Lino kelias“, „Dūminė pirkia“), trys integruo-
tos pamokos-ekskursijos po Kėdainių senamiestį 
(„Reformacija Kėdainiuose“, „Religinės konfesijos 
Kėdainiuose“, „Kėdainių miesto architektūra“) ir 
trys integruotos pamokos-ekskursijos po Kėdainių 
rajoną (istorinė-gamtinė ekskursija jaunesnių kla-
sių moksleiviams „Kėdainiai – geografinis Lietuvos 
centras“, istorinė-literatūrinė ekskursija vyresnėms 
klasėms „Literatūrinis Kėdainių kraštas“, istorinė-
literatūrinė dailės ekskursija vyresnėms klasėms 
„1863m. sukilimo vietomis“). 

Lietuvoje šiuolaikinės muziejinės edukacijos 
istorija prasidėjo tuomet, kai Lietuvos kultūros 
ministerija ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobu-
linimosi centras 1996 m. pavasarį Nidoje surengė 
seminarą „Muziejai: edukacinės veiklos kryptys ir 
perspektyvos“, kuriame mokomąsias programas 
pristatė Didžiosios Britanijos Hempšyro grafystės 
muziejininkai.17 Tais pačiais metais Lietuvos kultū-
ros darbuotojų tobulinimosi centre vykusiame se-
minare „Mokomosios programos muziejuose“ savo 
darbo patirtimi dalijosi Švedijos muziejininkai. 
Lietuvos muziejų edukacines programas skatino 
17 Baltrūnaitė R. Mokymosi muziejuose galimybės ir formos.  

Lietuvos muziejai. Vilnius, 2003, Nr. 3.
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Atviros Lietuvos fondas, kuris nuo 1996 m. aktyviai 
jas rėmė ir finansavo. Svarbiu postūmiu Lietuvos 
muziejų švietėjiškoje veikloje tapo 1997 m. vasario 
mėn. įkurta Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo 
sekcija, kuri aktyviai ėmėsi skatinti edukacinę vei-
klą. Todėl nuo 1997 m. Švietimo sekcijos iniciaty-
va muziejuose kuriami atskiri edukaciniai centrai, 
įrengtos patalpos, skirtos darbui su įvairaus am-
žiaus moksleiviais, tobulinamos programos, atlie-
kami lankytojų sociologiniai tyrimai, įdiegiamos 
modernios ryšių su visuomene sistemos, bendra-
darbiaujama su Pedagogų švietimo centrais, Švieti-
mo skyriais, LR švietimo ir mokslo ministerija. 

Vienas iš tokio bendradarbiavimo pavyzdžių 
yra jau minėtas 2011-2015 m. įgyvendintas projek-
tas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir 
bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partne-
rystės tinklas“, kurio metu muziejai ir mokyklos 
buvo skatinami bendradarbiauti, siekiant ne tik 
praturtinti pamokas unikalia muziejų medžiaga, 
bet ir sudaryti prielaidas mokykloms naujai pa-
žvelgti į muziejus, kaip į aktyvius pilietinio ir tau-
tinio ugdymo partnerius. Projekto metu pasiekti 
svarbūs rezultatai18:

Pirmą kartą Lietuvoje atliktas išsamus socio-
loginis Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įver-
tinimo ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimas, 
kurio metu surinkta informacija apie visuomenės, 
pedagoginės bendruomenės ir muziejų darbuotojų 
poreikius edukacijos srityje, nustatyti edukacinės 
veiklos prioritetai, sukaupta informacija ir „idė-
jų bankas“ muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo 
tinklui formuoti.

Sukurta muziejų ir mokyklų, muziejininkų ir 
mokytojų bendradarbiavimo platforma – interneto 
svetainė www.muziejuedukacija.lt, kurioje pristato-
mos visų muziejų edukacinės programos, naujienos 
apie edukacinę veiklą, sudarytos galimybės švieti-
mo ir kultūros bendruomenėms diskutuoti ir keis-
tis patirtimi.

Parengtos rekomendacijos nacionaliniam mu-
ziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo mode-
liui suformuoti. Rekomendacijose Lietuvos muzie-

18 Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavi-
nimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas. Lietuvos 
muziejų asociacija, 2015. 

jų ir mokyklų bendradarbiavimo galimybės sieja-
mos su formalaus ir neformalaus ugdymo integra-
cija ir mokymusi muziejuje. Kaip svarbios sąlygos 
išskiriamos palankių mokymosi aplinkų (fizinių ir 
virtualių) muziejuose kūrimas, pastovių finansa-
vimo šaltinių nustatymas, šiuolaikinių mokymosi 
metodų taikymas, muziejų neformaliojo švietimo 
paslaugų stebėsena, reflektavimas ir mokytojų bei 
mokinių poreikių tenkinimas. 

Projektas Muziejus – mokykla – moksleivis. Seminaras moky-
tojams Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje

Kitas ryškus muziejų ir mokyklų bendradarbia-
vimo pavyzdys yra muziejų dalyvavimas Švietimo 
ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir 
Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ or-
ganizuojamoje respublikinėje parodoje „Mokykla“, 
kurioje jau trečius metus dalyvauja ir muziejai, 
siekdami pristatyti savo edukacines programas. 
Kaip rašo, parodos „Mokykla“ savanorė Aušra Pu-
nelienė19, „paroda „Mokykla“ tapo viena iš galimy-
bių mokytojams susipažinti su daugelio muziejų 
siūlomomis edukacinėmis programomis, gyvai 
susitikti su muziejų darbuotojais ir patiems daly-
vauti nors kai kuriose veiklose. Tiems, kurie galbūt 
abejoja muziejų edukacijos pritaikymo savo pamo-
koms galimybe, pamokos muziejuje tikslingumu, 
šiemet tikrai kils naujų idėjų ir noro savo pamokas 
paįvairinti muziejų sukaupta patirtimi. 

19 Punelienė A. Mintys po parodos „Mokykla 2015“. Muziejų 
edukacinės programos. Teorija, praktika 2015. Vilnius: Lie-
tuvos muziejų asociacija, 2015, 13.
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Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė muziejų 
stende parodoje Mokykla 2013

Viena parodos „Mokykla 2015“ temų šiais me-
tais buvo STEAM (angl. Science, Technology, En-
gineering, Arts, Mathematics) ugdymas, kur prak-
tinėse veiklose jungiasi gamta, technologijos, inži-
nerija, menai ir matematika, jų praktinis pritaiko-
mumas, reikšmė kasdieniam gyvenimui bei istorijai 
pažinti. Muziejai, sujungę jėgas, savo edukacines 
veiklas pristatė Atradimų laboratorijose, kuriose, 
norint sukurti paveikslą, reikia mokėti skaičiuoti ir 
gebėti naudotis technologijomis, o paprasčiausias 
pienas tampa mokslinių eksperimentų medžiaga. 
Muziejai pristatė šešias temas trijose laboratorijose 
(Kelionių laboratorija, Gamtos ir namų laboratori-
ja, Istorijos ir meno laboratorija) ir sulaukė nemažo 
mokyklų dėmesio.“

Muziejų lankytojai yra ne tik moksleiviai, bet ir 
suaugusieji, todėl 2008 m. Lietuvos muziejų asocia-
cija (LMA) kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacija (LSŠA) įgyvendino projektą „Andragogi-
kos principų taikymas muziejų edukacinėms pro-
gramoms rengti“20, kurį iš dalies finansavo Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerija. Projekto rezulta-
tų pagrindu išleista mokomoji priemonė „Muziejų 
edukacinės programos suaugusiesiems“21. 

20 Bėkšta A. Bendras dviejų asociacijų projektas. Lietuvos mu-
ziejai, 2008, Nr.4, 34–36.

21 Muziejų edukacinės programos suaugusiesiems. Sudarytojas 
Bėkšta A. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociaci-
ja, 2010. 

Vis daugiau muziejų rengia specializuotas par-
odas, organizuoja edukacinius užsiėmimus ir pri-
taiko patalpas neįgaliųjų lankymui. Šios srities pra-
dininkas buvo Nacionalinis M.K Čiurlionio dailės 
muziejus. Vienas iš paskutinių pavyzdžių yra Naci-
onalinėje dailės galerijoje 2016 05 26 - 06 12 veikusi 
taktilinė skulptūrų paroda iš Lietuvos dailės muzie-
jaus XX ir XXI a. Lietuvos dailės rinkinio22. 

Skyrelio apibendrinimas

Muziejai nuo seniausių laikų buvo susiję su mo-
kymu, tik skirtingais laikotarpiais tai buvo nevieno-
dai suvokiama. Kito edukacijos apibrėžimai ir jos 
svarba muziejuose, lankytojų lūkesčiai bei jų požiū-
ris į muziejų veiklą. Pagrindinis šio pokyčio fakto-
rius buvo pačių žmonių tobulėjimas, sudėtingesnis 
edukacijos traktavimas.

Tarpukario Lietuvoje įsteigta daugiau kaip 30 
muziejų, kurie turėjo tapti apylinkės kultūros cen-
tru, „liaudies mokykla“, ir tarnautų pasaulėžiūros 
„išplėtimui“, bet ir praktikos reikalams: liaudies 
skaitymams, lavinimo kursams.

Po II pasaulinio karo Lietuvos muziejai turėjo 
tarnauti kaip sovietinės propagandos instrumentai. 

1991 metais atgavus Nepriklausomybę, Lietuvos 
muziejai įžengė į naują muziejų edukacijos sampra-
tos etapą, kuris pasireiškia didžiule edukacinių už-
siėmimų tematine, metodine ir organizavimo būdų 
įvairove, aktyvia Lietuvos muziejų asociacijos vei-
kla. 

Muziejai atlieka lankytojų poreikių tyrimus ir 
organizuoja savo veiklą atsižvelgdami į įvairių au-
ditorijų, skirtingų amžiaus lankytojų grupių ir ne-
įgaliųjų poreikius. 

Paskutiniai penkeri metai pasižymėjo ypatingai 
padidėjusiu muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų 
bendradarbiavimu. 

22 Taktilinė skulptūrų paroda. Prieiga per internetą: http://
www.ndg.lt/parodos.aspx (žiūrėta 2016-06-08). 



22 M U Z I E J A U S  Š V I E T I M A S  B E N D R U O M E N E I

Plėtojant muziejų edukacinę veiklą, didelę 
reikšmę turi UNESCO, tarptautinės muziejų ta-
rybos (ICOM) dokumentai ir Lietuvos švietimo ir 
kultūros politika, kuri turi būti orientuota į muziejų 
ir visų kultūros įstaigų edukacinio potencialo pa-
naudojimą. Aptariant išorinės aplinkos veiksnius, 
tokius kaip tarptautinė ir vidaus politinė aplinka 
(teisinė bazė) ir įvairios valstybinės programos, 
pravartu paanalizuoti, kaip muziejų edukacinė vei-
kla jose atsiskleidžia ir kokią padėtį užima, išsiaiš-
kinant edukacinės veiklos perspektyvas.

Tarptautiniai dokumentai

UNESCO rekomendacija dėl muziejų ir kolek-
cijų, jų įvairovės ir vaidmens visuomenėje apsau-
gos ir rėmimo

2015 lapkričio 15 d. UNESCO Generalinė 
konferencija priėmė „Rekomendaciją dėl muziejų 
ir kolekcijų, jų įvairovės ir vaidmens visuomenė-
je apsaugos ir rėmimo“23. Rekomendacija įvardija 
keturias pagrindines muziejaus funkcijas: pavel-
do išsaugojimą, paveldo tyrimą, komunikavimą ir 
švietimą. Mūsų nagrinėjamai temai svarbios dvi 
funkcijos (komunikavimas ir švietimas), nes abi 
vienodai reikalingos bendruomenei šviesti: 

„Komunikavimas 
10. Komunikavimas yra kita pagrindinė muzie-

jaus funkcija. Valstybės narės turėtų skatinti muzie-
jus aktyviai interpretuoti ir skleisti žinias apie jų sri-
ties kolekcijas, paminklus ir vietoves ir organizuoti 
ekspozicijas. Be to, muziejai turėtų būti skatinami 
naudotis visomis komunikavimo priemonėmis ak-
tyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, pavyzdžiui, 
organizuojant viešus renginius, dalyvaujant atitin-
kamoje kultūrinėje veikloje ir kitaip (fiziškai ir vir-
tualiai) bendraujant su visuomene. 

11. Komunikavimo politika turi atsižvelgti į 
integravimą, prieinamumą ir socialinę įtrauktį ir 

23 Recommendation Concerning the Protection and Pro-
motion of Museums and Collections, Their Diversity and 
Their Role in Society. Prieiga per internetą: http://portal.
unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49357&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html (žiūrėta 2016-06-07). 

turėtų būti įgyvendinama bendradarbiaujant su vi-
suomene, įskaitant grupes, kurios paprastai muzie-
juje nesilanko. Muziejų veiksmus turėtų sustiprinti 
visuomenė ir bendruomenė muziejams palankiais 
veiksmais. 

Švietimas
12. Švietimas yra kita pagrindinė muziejaus 

funkcija. Muziejai įsitraukia į formalųjį ir neforma-
lųjį švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, kurdami 
ir perteikdami žinias, švietimo ir pedagogines pro-
gramas, bendradarbiaudami su kitomis švietimo įs-
taigomis, ypač su mokyklomis. Muziejų edukacinės 
programos pirmiausiai skirtos šviesti įvairias mu-
ziejaus auditorijas apie muziejaus turinio dalykus 
ir visuomenės gyvenimą. Taip pat svarbu formuoti 
geresnį visuomenės suvokimą apie paveldo išsau-
gojimą ir skatinti kūrybiškumą. Be to, muziejai gali 
suteikti žinių ir patirčių, galinčių padėti suprasti 
vykstančius socialinius reiškinius.“ 

Aptariant muziejų socialinį vaidmenį, Reko-
mendacija atkreipia dėmesį, kad muziejai yra „gy-
vybiškai svarbios viešosios erdvės, skirtos visai 
visuomenei ir galinčios vaidinti svarbų vaidmenį, 
kuriant socialinius ryšius ir bendrumo jausmą, ska-
tinant pilietiškumą ir ugdant vietinę tapatybę. Mu-
ziejai turėtų būti vietos, kurios yra atviros visiems 
ir įsipareigojusios užtikrinti fizinį ir kultūrinį pri-
einamumą visiems, įskaitant ir socialinės atskirties 
grupes. Muziejai gali būti vietos, kuriose vyksta dis-
kusijos istoriniais, socialiniais, kultūriniais ir moks-
liniais klausimais. Muziejai taip pat turėtų skatinti 
žmonių teises ir lyčių lygybę.“ 

Rekomendacija teigia, kad šalys narės turėtų 
skatinti muziejų ir visų lygių kultūros, mokslo ir 
švietimo įstaigų bendradarbiavimą ir partnerys-
tę, remti jų dalyvavimą profesinėse asociacijose ir 
tarptautiniuose tinkluose. 

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) doku-
mentai

Tarptautinėje bendruomenėje muziejams yra 
priskiriamas svarbus edukacinis vaidmuo. Jų misija 
yra tenkinti mokymosi visą gyvenimą visuomenės 
poreikius. Tai atsispindi svarbiausiuose Tarptauti-
nės muziejų tarybos (ICOM) dokumentuose. Pagal 

MuzIejų edukacIja tarPtautInIuose Ir lIetuvos dokuMentuose 
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Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) apibrėžimą24 
„muziejus yra ne pelno siekianti nuolatinė visuo-
menei atvira institucija, tarnaujanti visuomenei ir 
jos plėtrai; ji įsigyja, konservuoja, tyrinėja, komu-
nikuoja ir eksponuoja materialius žmonių ir jų 
aplinkos ženklus (angl. evidence) mokslo, švietimo 
ir gėrėjimosi tikslais“. 

Dar labiau edukacijos reikšmė muziejų vei-
kloje pabrėžiama Tarptautiniame muziejų tarybos 
(ICOM) muziejų etikos kodekse, kuriame teigiama, 
kad25 „svarbi muziejų pareiga yra vykdyti edukaci-
nę veiklą ir pritraukti kuo daugiau atstovaujamos 
bendruomenės ar jos grupės narių. Muziejaus edu-
kacinės veiklos dalis yra abipusis bendravimas su 
atstovaujama bendruomene ir jos paveldo puoselė-
jimas.“ Taigi ICOM etikos kodeksas aiškiai nurodo, 
kad muziejai yra ir švietimo institucijos, kurių pa-
grindinis tikslas – tarnauti visuomenei. 

Lietuvos teisinė bazė ir valstybinės programos

Kultūros sistema
Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas
Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme26 teigia-

ma, kad „svarbiausia muziejaus veikla yra kaupti, 
saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei popu-
liarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes 
bei gamtos objektus.“ Atkreiptinas dėmesys, kad, 
skirtingai nei ICOM pateikiamame muziejaus api-
brėžime, švietimas nėra įvardijamas kaip muziejų 
veiklos tikslas27. Įstatyme muziejų edukacinė vei-
kla yra susiaurinama iki ugdymo programų rengi-
mo moksleiviams (Įstatymo 4 straipsnis „Muziejų 
klasifikacija“). Susidaro paradoksali situacija: ne-
priklausomai nuo teisinės formos muziejai kuria 
ir įgyvendina mokymosi programas įvairioms lan-
kytojų grupėms: suaugusiesiems, ikimokyklinio 
amžiaus vaikams, moksleiviams, šeimoms, tačiau 
rengiant muziejų įstatymo pataisas 2013 m. nebu-
vo atsižvelgta ne tik į Lietuvos muziejų edukacinės 

24 ICOM Statutas, priimtas 1998 m., paskutinį kartą pakeistas 
2001 m., 2 straipsnis.

25 ICOM muziejų etikos kodeksas. ICOM, 2013. 
26 LR muziejų įstatymo pakeitimo įstatymas, priimtas LR Sei-

mo 2003-05-29 sprendimu Nr. IX-1593.
27 Ne tik muziejų apibrėžime, bet ir įstatymo tekste nėra įvar-

dytas nei muziejų veiklos tikslas, nei jų misija.

veiklos patirtis, bet ir į tarptautinius dokumentus. 
Akivaizdu, kad Lietuvos Respublikos muziejų įsta-
tymas turi būti tobulinamas iš esmės, nes pagal da-
bartinį teisės aktą stabdoma Lietuvos muziejų edu-
kacinės veiklos plėtra. 

Lietuvos kultūros politikos gairės
Plėtojant kultūros įstaigų edukacinę veiklą, di-

delę reikšmę turi 2010 m. priimtos Lietuvos kul-
tūros politikos gairės, kurios pabrėžia edukacijos 
reikšmę kultūros įstaigų veikloje ir teigia: „Moky-
klos, bibliotekos, muziejai ir kita visą gyvenimą su-
panti švietimo aplinka kiekvienam Lietuvos gyven-
tojui turi suteikti galimybių atsiskleisti ir dalyvauti 
kultūriniame gyvenime, gilinti savo kultūrines ži-
nias, ugdyti savo kūrybiškumą ir taikyti jį kasdie-
niame gyvenime. Kultūra ir švietimas, papildydami 
vienas kitą, kuria palankias sąlygas visapusiškai, 
kūrybingai, sugebančiai sėkmingai prisitaikyti prie 
nuolatinių pokyčių asmenybei lavintis ir tobulėti 
visą gyvenimą.“ Pateiktoje ištraukoje galima pa-
stebėti išties inovatyvių dalykų. Akivaizdu, kad 
rengėjai buvo susipažinę su šiuolaikinėmis ugdy-
mo paradigmomis, kultūrinės edukacijos reikšme 
visuomenės gyvenime, žinojo pasaulinį kontekstą. 
Jau pirmame sakinyje labai aiškiai pasakyta, kad 
yra įvairios mokymosi aplinkos ir kad XXI a. mo-
kymasis gali vykti bet kokioje vietoje. Nors mo-
kykla įprastai yra laikoma reikšminga žinių įgijimo 
vieta, lygiai tokį pat svarbų vaidmenį vis labiau at-
lieka muziejai, bibliotekos, teatrai, koncertinės or-
ganizacijos, kultūros centrai. Gairėse pabrėžiama, 
kad visos mokymosi aplinkos labai svarbios ir kar-
tu dirbdamos turi tarnauti kiekvienam visuomenės 
nariui. Muziejai turi skleisti kultūrą, kurti patrau-
klią, pažinimo džiaugsmą teikiančią aplinką, kultū-
riškai šviesti visuomenę, ugdyti Lietuvos gyventojų 
pasitikėjimą savimi, skatinti didžiuotis savo šalies 
kultūros paveldu, gyvąja etninės kultūros tradicija 
ir kūryba. Švietimo įstaigos turi formaliojo švieti-
mo sistemoje svarbią vietą skirti kultūriniam švie-
timui ir visose ugdymo programose skatinti kūry-
biškumą, plėtoti visuomenės kultūrinį švietimą ir 
kūrybiškumą. 
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LR Kultūros ministerijos strateginis 2016-2020 
m. veiklos planas

LR kultūros ministerija 2012 m. parengė stra-
teginį 2016–2018 m. veiklos planą, kurio misija – 
sudaryti sąlygas visuomenės dalyvavimui kultūro-
je, užtikrinti kokybiškų kultūros paslaugų plėtrą, 
sklaidą ir prieinamumą visiems šalies gyventojams. 
Parengtos programos strateginiai tikslai apima ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros minis-
trui pavestą  valdymo sritį – kultūrinę edukaciją. 
Šiems tikslams įgyvendinti parengtos Lietuvos kul-
tūros paveldo išsaugojimo, aktualizavimo ir popu-
liarinimo, valstybinės kalbos apsaugos ir Kultūros 
prieinamumo visoje Lietuvoje didinimo ir visuo-
menės dalyvavimo kultūroje skatinimo progra-
mos. Šias programas pavesta įgyvendinti Kultūros 
rėmimo fondui. Įgyvendinant jas 2015 m. Kultūros 
rėmimo fondo lėšomis atnaujintos ir / ar įrengtos 
27 muziejų ekspozicijos, pritaikant jas įvairioms vi-
suomenės socialinėms grupėms, įdiegti inovatyvūs 
kūrybiniai sprendimai, programos ir metodai. 2015 
m. buvo ir tęsiama prioritetinė − Kultūros edukaci-
jos sritis − vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei 
kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai. 
Skatinant vaikų ir jaunimo kūrybingumą, Kultūros 
fondas finansavo 94 projektus. Jų įgyvendinimui 
skirta 434 430 eurų. Projektai vykdyti didžiuosiuo-
se miestuose (25 projektai), tačiau pastebėtas ir re-
gionų, mažų miestelių aktyvumas – 46 proc. vyk-
dytų projektų (43 iš 94) veiklos vyko ne Vilniuje. 
Finansuojant kultūrinės edukacijos projektus, dide-
lis dėmesys skirtas projektams, kuriuose dalyvauja 
vaikai ir jaunimas iš socialiai pažeidžiamų grupių, 
patiriančių kultūrinę ir socialinę atskirtį, vyresnio 
amžiaus vaikai (paaugliai). Iš viso į kultūrinės edu-
kacijos veiklas, finansuotas Kultūros rėmimo fondo 
lėšomis, įtraukta 194 067 vaikai ir jaunuoliai – tai 
asmenys, aktyviai, kaip kūrėjai ir dalyviai, įsijungę 
į dirbtuves, stovyklas, seminarus ir kitokių formų 
užsiėmimus.

Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 m.
2015 m. patvirtintos Muziejų plėtros strateginės 

kryptys 2015–2020 metams, kurių paskirtis – nu-
statyti pagrindines Lietuvos muziejų plėtros strate-
gines kryptis, jų strateginį tikslą, uždavinius. Šio-

mis kryptimis yra siekiama muziejų veiklą susieti 
su visuomenės kultūrinio raštingumo bei pilietinio 
ugdymo tikslais, kompleksiškai vykdomomis kultū-
ros, ugdymo ir informacijos skleidimo funkcijomis. 
Krypčių strateginis tikslas – siekti tenkinti gyven-
tojų kultūrinius poreikius žinių visuomenės plėtros 
kontekste, gerinant visuomenės kultūrinio raštin-
gumo bei pilietinio ugdymo sąlygas muziejuose, 
didinant muziejų reikšmę visuomenei. 

Kryptys yra parengtos vadovaujantis nuostata, 
kad muziejai yra ne tik atminties išsaugojimo ir ty-
rimo, bet ir kultūros edukacijos įstaigos, kurių mi-
sija susijusi su visuomenės tobulėjimo skatinimu. 
Tokia muziejaus samprata pabrėžia jo komunikaci-
jos su visuomene svarbą, akcentuojant keturias pa-
grindines funkcijas: paveldo kaupimą, išsaugojimą, 
tyrimus ir komunikaciją. Strategijoje pabrėžiama, 
kad muziejai, įgyvendindami savo funkcijas, turi 
siekti tarpusavio bendradarbiavimo bei bendradar-
biavimo su švietimo įstaigomis, stiprinti aktyviais, 
įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir mokymosi 
principais pagrįstą edukacinę veiklą, kuri sąveikau-
tų su formaliojo ugdymo programomis, neforma-
liuoju ugdymu, savišvieta, mokymusi visą gyveni-
mą bei atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius 
ir lūkesčius. Todėl būtina: 

•	Sudaryti	galimybes	muziejuose	mokyti	ir	mo-
kytis visą gyvenimą, rengiant šiuolaikines, 
inovatyvias, įtraukiančias edukacines progra-
mas skirtingoms tikslinėms auditorijoms.

•	Siekti	muziejų	edukacinių	programų	sude-
rinamumo su formaliojo, neformaliojo ug-
dymo ir mokymosi visą gyvenimą progra-
momis.

•	Užtikrinti	tikslingą	ir	sistemingą	informaci-
jos apie muziejų vykdomą edukacinę veiklą 
sklaidą tikslinėms auditorijoms bei visuo-
menei, naudojant įvairius komunikacijos 
kanalus ir priemones.

•	Didinti	 ugdymo	 prieinamumą	 ir	 įvairovę	
bei užtikrinti ugdymo kokybę muziejuose, 
atnaujinant mokymui ir mokymuisi visoms 
amžiaus grupėms tinkamą fizinę ir infor-
macinę edukacinę aplinką. 

Krypčių nustatytų uždavinių įgyvendinimas 
finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės 
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biudžeto atitinkamiems metams Kultūros ministe-
rijai patvirtintų asignavimų, valstybės ir savivaldy-
bių institucijų, muziejų srityje veikiančių įstaigų ir 
organizacijų lėšų, ES Struktūrinės paramos ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

Valstybinės strategijos ir programos
2012 m. buvo priimta Lietuvos pažangos strate-

gija „Lietuva 2030“.28 Ją parengė Valstybės pažangos 
taryba, kurią sudarė įvairių sričių ekspertai, moks-
lininkai, verslo, ekonomikos, politinių procesų 
analitikai. Dokumento paskirtis – žadinti ir vienyti 
idėjas, kurių įgyvendinimas garantuotų visuome-
nės gerovę, piliečių orumą ir valstybės saugumą. 
Siekiant įgyvendinti sumanios visuomenės viziją, 
numatomos trys svarbiausios kryptys: veikli visuo-
menė, solidari visuomenė ir besimokanti visuome-
nė. Šios kryptys labai aiškiai pabrėžia, kad kultūra 
kiekvieno visuomenės nario gyvenime užima ypač 
svarbią vietą. Ji suprantama ne tik kaip muziejų, 
parodų ar teatrų lankymas, bet ir daug plačiau – 
kaip visuomenės savivokos ir saviraiškos kultūra, 
kurianti pridėtinę vertę įvairiose visuomenės gy-
venimo srityse. Strategija nurodo, kad visoje Lie-
tuvoje turi būti sudarytos sąlygos besimokantiems 
individualiai tobulėti ir kūrybiškumui formuotis, 
todėl būtina sukurti palankias sąlygas neformalia-
jam ugdymui ir mokymuisi visą gyvenimą plėtoti, 
formuojant turtingą kultūrinę terpę, investuojant į 
viešųjų kultūros institucijų plėtrą ir jų integraciją, 
skatinant visuomenės dalyvavimą kultūros proce-
suose. 

Įgyvendinant Valstybės pažangos strategiją 
„Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
patvirtino 2014–2020 metų nacionalinės pažangos 
programą29, kurios pagrindinis tikslas – sukurti pa-
žangią, modernią ir stiprią valstybę, pasižyminčią 
sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir 
sumanaus valdymo derme. Programa apima ne tik 

28 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030”. Prieiga 
per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=425517&p_query=&p_tr2=2 (žiūrėta 
2016-04-06).

29 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa. Priei-
ga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=439028&p_query=&p_tr2=2 (žiūrėta 
2016-04-26).

svarbiausias nacionalinės politikos nuostatas, pir-
miausia išdėstytas pagrindiniame nacionaliniame 
ilgos trukmės strateginio planavimo dokumente 
(strategija „Lietuva 2030“), bet ir pagrindines Euro-
pos Sąjungos politikos nuostatas, išdėstytas ES pa-
žangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje 
„Europa 2020“1. Programa suplanuota integruotai 
ir orientuota į pažangą. Jos parengimo terminas de-
rinamas su ES finansinės paramos programavimo 
laikotarpiu, todėl ji skirta 2014–2020 metų laiko-
tarpiui. Jos prioritetus, tikslus ir uždavinius deta-
lizavo 2014–2020 metais ES struktūrinės paramos 
komisijos sprendimu įsteigtos 7 tarpinstitucinės 
darbo grupės Programos prioritetams detalizuoti, 
sudarytos iš Lietuvos Respublikos ministerijų, įgy-
vendinančių agentūrų, socialinių, ekonominių ir 
regioninių partnerių atstovų. Įgyvendinant partne-
rystės principą ir siekiant kuo plačiau į Programos 
rengimą įtraukti įvairius visuomenės atstovus, 2012 
metų liepos mėnesį Nacionalinėje dailės galerijoje 
surengtas Programos prioritetų viešasis aptarimas, 
per kurį pristatyti ir su plačiąja visuomene aptarti 
galimi Programos prioritetai, jų turinys. Programa 
parengta, remiantis įvykusio viešojo aptarimo re-
zultatais ir išvadomis, kuriomis pagrįsti programos 
tikslai ir uždaviniai. Programos bendrasis tikslas – 
skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo gali-
mybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla 
prisiimant atsakomybę už save, valstybę ir aplinką. 
Programoje pabrėžiama, kad sudarant palankias 
mokymosi visą gyvenimą sąlygas, būtina stiprinti 
muziejų galimybes teikti formalaus ir neformalaus 
ugdymo paslaugas. Stiprinant tapatybę, pilietišku-
mą, atsakomybę ir bendradarbiavimą, išsaugant ir 
aktualizuojant kultūros paveldą ir ugdant sąmonin-
gumą, numatomos šios kryptys: parama tradicinių 
amatų veikloms, muziejų  ekspozicijų modernizavi-
mas, kad jas būtų galima naudoti mokymuisi ir ug-
dymuisi, įdiegiant interaktyvius kūrybinius spren-
dimus, pritaikant juos įvairių socialinių ir amžiaus 
grupių poreikiams. 

Nacionalinės pažangos programos horizon-
talusis prioritetas „Kultūra“ paremtas integruotu 
požiūriu ir yra orientuotas į pažangos ir pokyčių 
įgyvendinimą kultūros srityje. Plano paskirtis  – 
konsoliduojant 2014–2020 metų Europos Sąjun-
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gos struktūrinių fondų lėšų valdytojų priemones, 
sudaryti sąlygas panaudoti kultūros srities sekto-
riaus potencialą  – stiprinti visuomenės tapatybę, 
kūrybingumą, plėtoti kultūros paslaugas visoje Lie-
tuvoje ir skatinti Lietuvos kultūros sklaidą ir kon-
kurencingumą tarptautiniu mastu. Plano priemo-
nėms įgyvendinti numatytos Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto, ES finansinės paramos ir kitos 
lėšos. Planas apima šias pagrindines veiklos sritis ir 
investavimo kryptis:

•	Kultūros	paveldo	išsaugojimą	ir	aktualiza-
vimą, panaudojant jo istorinį, kultūrinį po-
tencialą, užtikrinant ekonominį gyvybingu-
mą ir pritaikant jį visuomenės ugdymo ir 
socialiniams poreikiams.

•	Kultūros	fizinės	ir	informacinės	infrastruk-
tūros atnaujinimą, pritaikant ją visuomenės 
kūrybinių kompetencijų ugdymo porei-
kiams ir užtikrinant jos ekonominį gyvy-
bingumą.

•	Kokybiškų	kultūros	paslaugų	kūrimą	ir	plė-
trą.

•	Kultūros	prieinamumo	didinimą	visoje	ša-
lyje.

•	Visuomenės	 kūrybingumo	 ir	 dalyvavimo	
kultūrinėje veikloje skatinimą.

•	Tarpsektorinės	 partnerystės	 ir	 kultūrinės	
edukacijos skatinimą ir sklaidą.

Įgyvendinus plane numatytas priemones, bus 
kryptingai didinamas visų kultūros sektorių gy-
vybingumas ir prieinamumas, kokybiškų kultūros 
paslaugų plėtra, visuomenė labiau domėsis kultūra 
ir aktyviau dalyvaus kultūriniame gyvenime. Vi-
suomenė turės galimybę reikšti kultūrines ir soci-
alines iniciatyvas, bendruomenės – įsitraukti į po-
litinį, kultūrinį, socialinį šalies gyvenimą, bus su-
darytos sąlygos plėtoti įrodymais pagrįstą kultūros 
politiką ir kultūrinę bei kūrybinę ekonomiką.

Švietimo sistema
2011 m. priimtame LR Švietimo įstatyme nuro-

domi švietimo sistemai tenkantys tikslai – perteikti 
asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Eu-
ropos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir 
vertybes, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei 

savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, 
pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, 
krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugoji-
mą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto 
atvirumą ir dialogiškumą. Norint įgyvendinti šiuos 
tikslus, būtinas švietimo kūrybinis vystymas, kuris 
neįmanomas be glaudaus kultūros ir švietimo ins-
titucijų bendradarbiavimo. Kultūra ir švietimas, 
papildydami vienas kitą, kuria palankias sąlygas 
visapusiškai, kūrybingai, sugebančiai sėkmingai 
prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių asmenybei ug-
dytis bei tobulėti visą gyvenimą. Tačiau įstatyme 
mokymasis muziejuose priskiriamos savišvietai, 
neakcentuojant muziejų, kaip ir kitų kultūros įstai-
gų, panaudojimo formaliajame ir neformaliajame 
ugdyme. Neformaliojo vaikų švietimo programas, 
pagal įstatymą, gali vykdyti tik neformaliojo vaikų 
švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji moky-
tojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų 
švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą 
papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, 
kitos menų ir sporto mokyklos. 

Analizuojant švietimo sistemą akivaizdu, kad 
šiandien Lietuvos mokyklos susiduria su svarbiau-
siais iššūkiais, kaip panaudoti (pasinaudoti) ją su-
pančią įkvepiančią, kūrybišką, motyvuojančią mu-
ziejų aplinką, įgyvendinant šiuolaikinę ugdymo pa-
radigmą, kuri reikalauja kito mokytojo santykio su 
žiniomis, teiktinomis tiek struktūriškos, integralios 
(visybiškos) ir kartu gyvenimiškos, prasmingos as-
menybės sklaidos interesų, tiek krašto sociokultūri-
nių interesų tenkinimo požiūriu. Vis labiau įsigali 
naujas požiūris: mokykla, vadovėlis, mokytojas – 
ne vienintelis žinių šaltinis, pasaulis pažįstamas ne 
tik mokykloje, todėl kiekvienas mokinys turi uni-
kalią žinių įsisavinimo patirtį, kurios būtina paisyti. 
Atsižvelgiant į svarbiausius iššūkius,  numatant gai-
res ir tikslus, ko bus siekiama švietimo sistemoje, 
Švietimo strategijoje 2013–2022 m. pažymima, kad 
būtinas kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbia-
vimas, gilinant formaliojo ir neformaliojo švietimo 
integralumą, papildant vienoms kitas, diegiant atvi-
rus ir lanksčius mokymosi būdus. Taip bus įgyven-
dinami švietimo įstatyme ir kituose dokumentuose 
numatyti tikslai.
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Skyrelio apibendrinimas

UNESCO ir ICOM dokumentuose edukacija 
yra įvardijama kaip viena iš pagrindinių muzie-
jaus funkcijų, kurios įgyvendinimui steigėjai turi 
skirti reikalingų išteklių ir kvalifikuotų specialis-
tų. 

Strateginiai Lietuvos Respublikos dokumen-
tai Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, 
Lietuvos švietimo strategija, Lietuvos kultūros po-

litikos gairės, Muziejų plėtros strateginės kryptys 
2015–2020 m atkreipia dėmesį į būtinybę išnaudoti 
muziejų galimybes teikti formalaus ir neformalaus 
ugdymo paslaugas visoms visuomenės grupėms sti-
prinant tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir ben-
dradarbiavimą, išsaugant ir aktualizuojant kultūros 
paveldą ir ugdant sąmoningumą. 

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas susiau-
rina muziejų edukacinę veiklą iki ugdymo progra-
mų rengimo moksleiviams. 
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MuzIejų švIetIMas bendruoMeneI 

Bendradarbiavimas su bendruomene yra pa-
grindinis muziejaus ar kultūros paveldo organiza-
cijos darnaus vystymosi veiklos tikslas. Svarbus bū-
das palengvinti šio tikslo įgyvendinimą – edukaci-
nės veiklos plėtojimas. Šios pastabos siekia apžvelg-
ti, kaip pasiekti bendruomenes ir bendradarbiauti 
su jomis, daugiausia dėmesio sutelkiant į praktinius 
įvairių įtraukimo būdus. Muziejus vaidina svar-
bų vaidmenį vietos bendruomenėje, ir edukacinė 
veikla, skirta bendruomenėms, yra svarbiausia to 
priežastis. Jos dėka muziejus tampa bendruomenės 
dalimi, formuoja teigiamą muziejaus įvaizdį, sklei-
džia gerąją, pozityviąją žinią apie muziejų įvairiuo-
se visuomenės sluoksniuose ir skatina muziejaus 
steigėjus keisti savo požiūrį. Norint dirbti, kurti, 
organizuoti, vystyti bei plėtoti ryšius su bendruo-
menėmis, svarbu suvokti kintančias bendruomenės 
sampratos traktuotes, pažinti skirtingus bendruo-
menių tipus bei išsiaiškinti, kokius veiklos metodus 
taikyti dirbant su bendruomenėmis. 

Sąvokos samprata
Bendruomenę apibrėžti nėra paprasta, nes iki 

šiol nėra vieningai sutariama dėl bendruomenės 
sampratos. Sąvoka „bendruomenė“ turi daug api-
brėžimų, kai kurie mokslininkai šaltiniuose yra ap-
tikę jų per 200. Be to, kalbant apie bendruomenę, 
neretai vartojama panaši sąvoka – „bendrija“. Kuo 
skiriasi bendrija nuo bendruomenės? Mokslininkai 
teigia, kad bendrija laikoma teritorija su joje gyve-
nančiais žmonėmis ir jų tarpusavio ryšiais, o ben-
druomenė susiformuoja, skatinama aiškaus kon-
kretaus intereso. Taigi bendruomenė reiškia ryšį, 
apimantį bendrus įsitikinimus, tikėjimą, vertybes.30 
Bendruomenės skirstomos į vietos, interesų, miš-
rias, natūralias ir virtualias. 

Vietos, arba geografinę, bendruomenę sudaro 
daug žmonių, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, 
turinčių bendrų resursų, interesų ir poreikių. To-
kios bendruomenės pavyzdžiais gali būti kaimas, 

30 Leliūgienė I., Sadauskas J.  Bendruomenės sampratos trak-
tuotės ir tipologija. Prieiga per internetą: https://www.
mruni.eu/upload/iblock/d87/7_Leliqxgiene_Sadauskas.
pdf (žiūrėta 2015-10-25). 

miestelis, apylinkė. Vietos bendruomenė turi po-
litinę ir teisinę struktūrą, joje yra daug įvairių or-
ganizacijų, ji pasižymi kartu gyvenančių žmonių 
neformaliais tarpusavio ryšiais. Interesų bendruo-
menės pavyzdys yra religinė bendruomenė, tą patį 
darbą dirbantys žmonės arba turintys tas pačias 
etnines šaknis. Tokioje bendruomenėje nėra pa-
brėžiama vietos svarba. Tai – atvira sistema, kurią 
sudaro daug žmonių, turinčių bendrų interesų ir 
poreikių, kuriems būdingas priklausomumo tai 
pačiai grupei jausmas. Paprastai interesų ben-
druomenės yra stipresnės už geografines. Interesų 
bendruomenėms galėtų būti priskiriami ir moky-
klų tinklai, teminės grupės ar techniniai klubai. 
Taip pat mokslininkai išskiria  natūralias žmonių 
bendruomenes: šeimą, giminę, kaimynų bendruo-
menę. Elektroninių komunikacijos technologijų 
pažanga iškėlė naują bendruomenių rūšį – virtua-
lią bendruomenę. Mokslininkai pažymi, kad „šios 
bendruomenės remiasi internetu ir susiformuoja 
dėl bendrų interesų. Santykiai jose nėra apriboti 
tiesiogine sąveika „akis į akį“, jose nėra bendros 
fizinės darbo erdvės. Dalyvavimą šioje bendruo-
menėje lemia techninių sąlygų turėjimas. Kartais 
jos vadinamos kompiuterių tarpininkaujamo-
mis bendruomenėmis (angl. computer mediated 
community)”31. Virtualios bendruomenės yra nau-
ja komunikacijos forma, kai jos nariai dalijasi abi-
pusio mokymosi arba problemų sprendimo infor-
macija ir žiniomis.

Edukacinio darbo organizatoriams pažinti ben-
druomenę gali padėti tokių charakteristikų identifi-
kavimas: bendruomenės ribų suvokimas; bendruo-
menės sudedamosios dalys; kaip bendruomenė vei-
kia; kokia bendruomenės istorija.32 Apibendrinant 
galima pasakyti, kad bendruomenę galima pažinti 
remiantis organizuotais tyrimais. Juos išanalizavus 
ir įvertinus, galima efektyviai organizuoti darbą, 
įvertinant visus galimus vidinius ir išorinius povei-
kius ir potencialias galimybes.

31 Ten pat.
32 Baršauskienė V., Leliūgienė I. Sociokultūrinis darbas bend-

ruomenėje. Užsienio šalių patirtis. Kaunas: Technologija, 
2001.
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Muziejų veiklos tikslas – bendruomenės gero-
vės gerinimas per suplanuotą pokytį. Veiklos me-
todai: paslaugų teikimas, atstovavimas, mobilizavi-
mas, organizavimas. 

Paslaugos
Kokios švietimo paslaugos turėtų būti teikia-

mos muziejuose?
Plačiuoju požiūriu muziejaus paslaugos gali 

būti apibrėžiamos kaip bet kuri veikla ar nauda, 
kurią muziejus gali pasiūlyti bendruomenėms. 
Galime išskirti dvi paslaugų grupes: formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo (įskaitant suaugusiųjų moky-
mą ir mokymąsi visą gyvenimą) paslaugos ir kitos, 
įgalinančios realizuoti muziejų misiją, paslaugos, 
kurios apibrėžiamos kaip bendruomenėms skirtos 
muziejaus kultūrinės veiklos, kuriančios socialinio, 
inovacijų ir finansinio kapitalo vertes. Pastarosioms 
paslaugoms priskirtinos muziejaus ekskursijos, kul-
tūros renginiai, socialinės paslaugos, telkiančios 
bendruomenes, komercinio pobūdžio paslaugos 
(prekyba, maitinimas, renginių organizavimas). 
Šiuolaikinio muziejaus veiklos tikslas – kurti nau-
jas paslaugos, užtikrinant efektyvesnę jų sklaidą, 
komunikaciją ir rinkodarą, kurios būtų nukreiptos 
žmonių kūrybingumui ir saviraiškai skatinti,  ben-
druomenei muziejuje sutelkti. Būtina atsiminti, kad 
naujoviškos paslaugos kuriamos ne tik naudojant 
technologijas, bet ir kasdieniu muziejininko darbu 
su lankytojais, sudarant sąlygas lankytojui ne tik 
įgyti žinių, bet ir sudaryti sąlygas jam pačiam tas 
žinias kurti. 

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugos
Muziejai turėtų teikti įvairias formaliojo ir ne-

formaliojo ugdymo paslaugas skirtingoms ben-
druomenėms. Muziejai papildo vaikų, jaunimo ir 
suaugusiųjų formalųjį švietimą, prisidėdamos prie 
kultūrinių kompetencijų vystymo, kūrybiškumo 
ugdymo, tapatybės formavimo ir stiprinimo pro-
cesų. Tačiau norint, kad muziejuose aktyviau daly-
vautų mokyklų bendruomenės, kad muziejai taptų 
mokymosi vieta įvairaus amžiaus vaikams ir jauni-
mui, kad atsirastų į ateitį nukreiptas strateginis mu-
ziejų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas, būtina 
mokymosi programas maksimaliai suderinti su 

bendrojo ugdymo programomis. Tai nereiškia, kad 
muziejų edukacinės programos turėtų atkartoti va-
dovėlį, t. y. kartoti tai, ką vaikai mokosi per pamo-
kas. Tikslas būtų – papildyti mokymosi programas 
naujais aspektais, duoti užsiėmimo metu tai, ko vai-
kai ir jaunimas iš esmės negali gauti mokykloje. 

Pamoka Kernavės archeologinės vietovės muziejuje

Tyrimai rodo, kad mokyklose mokymas ne vi-
sada yra sėkmingas. Daugelis palieka mokyklą, ne-
turėdami pagrindinių žinių, pvz., gamtos mokslų 
(pagal gamtos mokslų pasiekimus Lietuva yra 21 
vietoje, statistiškai reikšmingai mus lenkia 17 ša-
lių. Ir tarptautinį vidurkį šiuo atveju lenkiame vos 
3 taškais). Priežastys gali būti įvairios: žinios daž-
niausiai yra nesusijusios su aktualiu kontekstu. Vie-
na svarbiausių šiuolaikinio ugdymo paradigmos 
idėjų – mokymasis turi vykti kontekstualioje, kū-
rybiškumą skatinančioje, aplinkoje. Kitaip sakant, 
muziejai turėtų suteikti mokymuisi kontekstą. Siek-
dami darnesnio bendradarbiavimo su mokyklomis, 
mokyklų bendruomenėmis, muziejai turėtų ieškoti 
naujų edukacinės veiklos metodų. Nuotolinis mo-
kymas, tiesioginės pamokos internetu, mokymosi 
išteklių duomenų bazės muziejų svetainėse, mo-
kinių ir mokytojų nuotolinės ir tiesioginės kon-
sultacijos, kilnojamosios interaktyvios parodos su 
parengtais realių ir skaitmeninių eksponatų kopijų 
paketais, kuriuos mokytojai galėtų naudoti pamo-
kose, yra tos naujos paslaugų formos, kurios dar tik 
skinasi kelią Lietuvos muziejų edukacinėje veikloje. 

Suaugusiųjų vidurinių mokyklų, mokymosi 
centrų ir bendrojo lavinimo mokyklų su suaugu-
siųjų klasėmis bendruomenės taip pat turėtų tapti 
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svarbiausiomis tikslinėmis muziejų grupėmis. Ben-
dradarbiaudami su suaugusiųjų švietimu, muziejai 
turėtų plėsti paslaugų ratą, kartu kurdami įdomių 
temų ciklus, kurie būtų nagrinėjami lygiagrečiai 
abiejuose įstaigose. Edukacinei veiklai suaugusių-
jų švietimo įstaigose muziejus gali panaudoti pa-
prastomis savaitės dienomis nelankomas patalpas, 
gali susieti šias dienas su mokymosi kursais vienoje 
arba daugiau salių. Taip pat jie gali panaudoti kur-
sui rinkinių saugyklas arba tas ekspozicijas, kurio-
mis yra nepakankamai domimasi ir t. t.33 

Vienas garsiausių pastarųjų metų projektų, pa-
rodantis mokyklų ir muziejų bendradarbiavimo ga-
limybes ir pozityvius rezultatus – Utenos kraštoty-
ros muziejaus ir mokytojų bendruomenės projektas 
„Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos 
savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“. Projek-
to tikslas: plėtojant socialinę partnerystę Utenos savi-
valdybėje, rengti inovatyvias mokymo(si) programas, 
orientuotas į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdy-
mą bei dalytis patirtimi su kitomis savivaldybėmis. 
Kartu su mokytojais buvo parengtos ir vedamos edu-
kacinės pamokos muziejuje, bibliotekoje, mokykloje. 

Muziejų veikla turi būti susijusi su neforma-
liuoju ugdymu, pozityviu vaikų ir suaugusiųjų už-
imtumu, visą veiklą skaidant į dvi skirtingas rūšis – 
laisvalaikio ir neformaliojo ugdymo. Muziejai turė-
tų siūlyti teorinius ir praktinius užsiėmimus, rengti 
mokomąsias ekskursijas, organizuoti paskaitas, 
diskusijas, filmų peržiūras, susitikimus su parodų 
kuratoriais, mokslininkais, menininkais ir t. t. Pro-
gramų temos turėtų būti siejamos su šiandienos vi-
suomene, šiuolaikinėmis temomis (pvz., ekologija, 
sporto įvykiais, imigracija, emigracija ir pan.), taip 
stengiantis „ekspozicijos, istorinę medžiagą priar-
tinti prie šių dienų, o programos dalyviui suteikti 
daugiau atpažinimo ženklų, kurie taptų savotiška 
grandimi tarp praeities ir dabarties.”34 

Neformalaus ugdymo paslaugų paketai turėtų 
būti ruošiami formuojant naujas tradicijas, ins-
piruojant lankytoją ieškoti naujų patirčių ir pras-
mingų laisvalaikio leidimo formų. Pavyzdžiui, 
Lietuvos liaudies buities muziejus siūlo ekskursijas 
33 Haase E. Muziejai ir suaugusiųjų švietimas. Europos suaugu-

siųjų švietimo asociacija (EAEA). Savišvieta, 2007, Nr. 1, 25.
34 Šapranauskaitė G. Etnografinės programos. Muziejų eduka-

cinės programos suaugusiesiems. Vilnius, 2010, 111.

dviračiais, kuriose dalyvauja gausus būrys dalyvių. 
Ištvermingiausių žygio dalyvių laukia orientacinės 
varžybos po visą muziejų. Greičiausi ir sumaniausi 
buvo apdovanoti muziejaus rėmėjų prizais. 

Ypač aktualūs muziejuose paslaugų paketai na-
tūralioms bendruomenėms: šeimoms, giminėms. 
Jie įgauna vis didesnį populiarumą: muziejai su-
pranta, kad šeimos yra ypatinga lankytojų grupė, 
kuriai veiklos muziejuose labai patinka. Šeimos su 
didžiausiu nekantrumu laukia galimybės apsilan-
kyti ir pamatyti, išmokti naujų dalykų. Maironio 
lietuvių literatūros muziejus šeimoms siūlo praleis-
ti prasmingai laisvalaikį, dalyvaujant turiningose 
ekskursijose po Maironio, Vaižganto memoriali-
nius butus, Salomėjos Nėries, Juozo Grušo, Balio 
ir Vandos Sruogų namus. Maironio lietuvių lite-
ratūros muziejuje visais metų laikais akį džiugina 
paties Maironio kadaise puoselėtas sodas, o smalsų 
lankytoją visada sudomina vieni seniausių Kaune 
gotikiniai XV–XVI amžiaus rūsiai. 

Liaudies buities muziejuje nuo 1999 m. orga-
nizuojami specialūs renginiai, skirti šeimos šven-
tėms: mergvakariui, vestuvėms, krikštynoms. „Už-
siėmimai užsakomi ne bet kada, norint praplėsti 
akiratį, pagilinti žinias, kaip edukaciniai, o specia-
liai – tikro mergvakario, tikrų vestuvių ar krikštynų 
proga.“35 Per septyniolika metų susikūrė neformali 
muziejui artimų šeimų bendruomenė, kuri aktyviai 
dalyvauja renginiuose ir yra tikroji gerosios žinios 
apie savą, artimą muziejų nešėja. 

Mergvakaris Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse 

35 Olechnovičienė V. Savitos edukacijos dešimtmetis. Priei-
ga per internetą: http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/9_
olechniviciene.pdf  (žiūrėta 2016-04-25).
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Bendruomenėms turi būti siūlomos programos, 
prisidedančios prie vietos atminties ir tradicijų tęs-
tinumo, ugdančios vietinę tapatybę, skatinančios 
gyventojų kūrybingumą ir iniciatyvumą. Jie savo 
ruožtu veikia verslumą, žinios ir įgūdžiai skati-
na darbo jėgos konkurencingumą bei užimtumą 
darbo rinkoje. Todėl muziejai turėtų siūlyti ben-
druomenėms ir jų nariams neformaliojo mokymo 
paslaugas. Tokias tradicinių ir netradicinių amatų 
mokymosi paslaugas siūlo Rumšiškių muziejaus 
dvaro akademija, Lietuvos nacionalinis muziejus, 
„Aušros“ muziejus Šiauliuose, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai, Utenos krašto mu-
ziejus ir kt. Sertifikuota tradicinės keramikos mo-
komoji programa „Puodžiaus akademija“ parengta 
ir sėkmingai įgyvendinama Vytauto Valiušio ke-
ramikos muziejuje, kurioje aktyviai dalyvauja Le-
liūnų miestelio bendruomenės vaikai, suaugusieji. 
Molėtų krašto muziejus kartu su rajono tautodai-
lininkų draugija nuo 1999 metų Naujasodžio kai-
me (Alantos s.) organizuoja Aukštaitijos tradicinio 
siuvinėjimo seminarus. Siuvinėjimo seminarų tiks-
las – įgyvendinti projekto dalyvių kūrybinius sie-
kius, pasitelkiant ir pritaikant senąsias siuvinėjimo 
technikas drabužiuose, interjere, buityje, tautinia-
me kostiume, rengti projekto dalyvių darbų paro-
das. Naujasodyje susitinka dvi siuvinėtojų kartos, 
betarpiškai pasidalijančios turima siuvinėjimo pa-
tirtimi ir įgūdžiais, čia istoriniu ir kultūriniu pavel-
du garsioje vietovėje ne tik siuvinėjama, bet eks-
kursijų metu susipažįstama su ja, vakarais vyksta 
susitikimai su šiame krašte gyvenančiais dvasingais 
žmonėmis: literatais, muzikantais ir pan. 

Ypač daug dėmesio muziejai turėtų skirti pro-
gramoms, nukreiptoms į socialinės sanglaudos di-
dinimą. Tokios veiklos turėtų būti skirtos atskirtį 
patiriantiems asmenis ar jų grupėms, suteikiant 
jiems galimybę stiprinti pasitikėjimą savimi, pakelti 
jų savigarbą ir performuoti savo tapatybę bei pade-
dant įgyti naujų įgūdžių. 2014–2015 metais keliuo-
se muziejuose buvo įgyvendintas VšĮ „Socialiniai 
meno projektai“ projektas „Susitikime muziejuje“. 
Programa paremta Moderniojo meno muziejaus 
Niujorke parengta metodika ir siekia muziejų vei-
klos prieinamumo asmenims, turintiems mąstymo, 
suvokimo sutrikimų, kenčiantiems nuo demenci-
jos, Alzheimerio ligos. Muziejai turi ypatingai geras 

sąlygas prisidėti prie sveikatos švietimo, nusikals-
tamumo mažinimo bei aplinkos kokybės gerinimo. 

Programa „Susitikime muziejuje“ Nacionalinėje dailės 
galerijoje

Ypatinga aplinka, kvalifikuoti ir kūrybin-
gi specialistai gali padėti tokioms programoms 
atsirasti. Pvz., Lietuvos jūrų muziejuje vykdo-
ma Delfinų terapijos programa negalią turintiems 
žmonėms yra Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro patvirtinta sveikatinimo paslauga. 
Muziejaus delfinariumuose teikiamos psichoemo-
cinio ir fizinio lavinimo paslaugos. Visi užsiėmimai 
yra vykdomi pagal Lietuvos jūrų muziejaus patvir-
tintą metodiką, kuri parengta bendradarbiaujant 
su Klaipėdos universitetu. Ši paslauga priskiriama 
sveikatingumo paslaugoms, teikiama suaugusie-
siems ir vaikams nuo trejų metų. 

Atskira, dar mažai tyrinėta tema – muziejų pa-
slaugos virtualioms bendruomenėms. „Tinklavei-
kos visuomenėje pagrindiniu muziejų komunika-
cijos su lankytojais kanalu tapo internetas. Sąvei-
ka su lankytojais internete dažniausiai vyksta per 
muziejų svetaines arba socialinių medijų paskyras. 
Tyrinėjant edukacinių įrankių paplitimą Lietuvos 
muziejų interneto svetainėse, aiškėja, kad  muziejų 
svetainės internete paskirtis suvokiama pirmiausia 
kaip informacinė, t. y. svetainė internete (muziejaus 
kontaktai, administracija, eksponatų grupių sąra-
šas) padeda muziejaus lankytojui pasirengti apsi-
lankymui pastate esančiame tikrame muziejuje.“36 
Muziejų komunikacijai su bendruomenėmis vir-

36 Kapleris I. Dalyvaujamojo muziejaus paradigma virtualio-
je Lietuvos muziejų komunikacijoje. Prieiga per internetą: 
http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/
viewFile/3919/2714  (žiūrėta 2016-03-14).
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tualioje erdvėje pagerinti rekomenduojama didinti 
mokymosi įrankių kiekį interneto svetainėse. Inter-
neto svetainės kaip mokymosi platforma – dar neiš-
naudota muziejų sritis. Lietuvos muziejų svetainės 
neturi arba mažai turi daugiaasmenių edukacinių 
žaidimų bei įrankių bendrai kūrybai su kitais lan-
kytojais, trūksta integruotų edukacinių programų, 
filmų / laidų, animuotų edukacinių vaizdo klipų, 
mobilių tinklalapių / projektų, kurie būtų prieinami 
ne tik interneto svetainėje, bet ir mobilioje progra-
mėlėje. Pavyzdys galėtų būti paveikslų improviza-
cijų svetainė VanGoYourself.com. 2014 m. startavęs 
VanGoYourself tapo viena sėkmingiausių tarptauti-
nių muziejinių iniciatyvų. 2015 m. JAV vykusioje 
konferencijoje Museums and the Web ji pripažinta 
geriausia virtualia paroda, o Jungtinėje Karalystėje 
vykusiame konkurse Museum+Heritage apdovano-
ta kaip viena iš geriausių. 

VanGoYourself.com tinklalapis

Iniciatyva gimė kaip dalis projekto Europeana 
Creative, skirto skatinti pakartotinai panaudoti su-
skaitmenintą kultūros paveldą. Projektą koordinuo-
ja organizacija Culture 24. Portalas kviečia žavėtis 
kūriniais iš viso pasaulio muziejų ir net dalytis savo 
sukurtomis jų interpretacijomis. Naudotis Van-
GoYourself paprasta – tereikia išsirinkti paveikslą iš 
siūlomos kolekcijos, jį atkartoti ar perkurti savaip, 
nusifotografuoti ir gautą kūrinį paskelbti svetainė-
je. Tarptautiniame projekte nuo 2015 m. dalyvauja 
Lietuvos dailės muziejus Jis tapo 35-uoju muzieju-
mi, pateikiančiu savo eksponatus improvizacijoms 
šalia Nyderlandų valstybinio muziejaus ir Van 
Gogo muziejaus Amsterdame, Airijos nacionalinės 
galerijos Dubline, Egipto muziejaus Berlyne, Kara-
liškųjų dailės muziejų Briuselyje, Siksto koplyčios 
Vatikane, Austrijos nacionalinės bibliotekos ir kitų 

pasaulio atminties institucijų. Žymiąją Kanuto Ru-
secko „Pjovėją“ nuo šiol galima rasti ne tik Vilniaus 
paveikslų galerijoje, bet ir paveikslų improvizacijų 
svetainėje, kur lankytojai gali šiuo paveikslu ne tik 
žavėtis, bet ir dalytis savo sukurtomis šio paveikslo 
interpretacijomis. 

Kanuto Rusecko „Pjovėjos“ interpretacijos VanGoYourself.com 
tinklalapyje

Lietuvos jūrų muziejus sukūrė internetinį pin-
gvinuko dienoraštį, sulaukusio tokio susidomėji-
mo, kad išsiplėtė iki tinklaraščio, kuris pildomas 
beveik kiekvieną dieną. Muziejaus darbuotojai tin-
klaraštyje skelbia ne tik naujienas apie augintinius, 
bet ir apie visą savo veiklą. Tai vienintelis muziejus 
Lietuvoje, kuris siūlo tokiu moderniu būdu palai-
kyti tiesioginį ryšį su jūrų gyvūnais ir laivybos is-
torija besidominčiais žmonėmis. Muziejams būtina 
didinti komunikacijos virtualioje erdvėje kanalų 
skaičių: atidaryti ir palaikyti paskyras ne tik popu-
liariausioje Lietuvoje Facebook socialinėje medijoje, 
bet ir skelbti informaciją Wikipedia ir YouTube sve-
tainėse. Virtualios bendruomenės koncepcija – su-
jungti bendrų interesų (problemų) turinčius žmo-
nes mokymosi, pažinimo tikslais į virtualią aplinką, 
panaudojant paprasčiausius ir labiausiai paplitusius 
elektroninio bendravimo būdus, tokius kaip pašto 
konferencijos, pokalbių svetainės, forumai. Atro-
do, kad tai nerealu? Bet Kultūros taryba kiekvienais 
metais skelbia Atminties institucijų inovatyvių pas-
laugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektų kon-
kursą, kuriame tikrai laukiama idėjų. 

Tyrimas rodo, jog ilgiausiai lankytojai užtrunka 
aukšto interaktyvumo lygio socialinėse medijose, 
teikiančiose plačias socialinės tinklaveikos galimy-
bes. „Šios priemonės, kaip ir personalo ugdymas, 
kryptinga valstybės kultūros politika ir tinkamas 
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komunikacijos virtualioje erdvėje finansavimas 
turėtų padėti Lietuvos muziejams tapti dalyvauja-
maisiais ir ateityje atitikti platesnių lankytojų au-
ditorijų poreikius“.37 Kuriant paslaugas muziejuo-
se, būtina remtis prieinamumo, kontekstualumo 
(veiklos susiejimo su vietos bendruomenės porei-
kiais), įvairovės, kompleksiškumo, partnerystės ir 
bendradarbiavimo principais. Paslaugų samprata 
glaudžiai susijusi su jų kokybe – viena iš esminių 
paslaugos teikimo elementų. Kokybiška paslauga 
yra tokia, kuri atitinka bendruomenės ir jos narių 
poreikius. S. E. Weilas, apibūdindamas muziejų vei-
klos pokyčius ir iššūkius, pabrėžė, kad pastaruoju 
metu muziejai patiria didelį viešojo sektoriaus įs-
taigų spaudimą, ypač vertinant muziejų finansavi-
mo galimybes, siekiant teikti viešąsias paslaugas, 
kurių nesiūlo kitos organizacijos. Todėl šis autorius 
rekomenduoja muziejams atsakyti į šiuos klausi-
mus: kuo muziejaus pasiūlymas išskirtinis ir kokią 
specifinę naudą duoda bendruomenei, lyginant su 
kitomis organizacijomis? 

Atstovavimas
Siekdami didesnio socialinio prestižo, muziejai 

turėtų imtis iniciatyvos atstovauti ir ginti visuo-
menėje bendruomenių interesus, konstruktyviai 
bendradarbiauti su vietos valdžios institucijo-
mis, sprendžiant kultūros ir švietimo problemas. 
Glaustas ir aktyvus santykis su visuomene sudaro 
modernios muziejaus idėjos pagrindą, išreikštą ir 
Tarptautinės muziejų tarybos (angl. ICOM) Etikos 
kodekse, kuriame pabrėžiama, kad  muziejus yra 
institucija, nuolat tarnaujanti visuomenei. 

Mobilizavimas
Muziejai turi priimti novatoriškus sprendimus 

bendruomenių kultūros, švietimo problemoms ap-
svarstyti ir mobilizuoti idėjas, informaciją, resursus 
ir struktūras nuosaikiems pokyčiams įgyvendinti. 
Europos ir pasaulio valstybėse muziejai ne tik ben-
dradarbiauja ir konsultuojasi su vietos bendruome-
nėmis, bet ir įtraukia jas į muziejaus misijos kūrimą, 
37 Kapleris I. Dalyvaujamojo muziejaus paradigma virtualio-

je Lietuvos muziejų komunikacijoje. Informacijos mokslai. 
2014, 68. Prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/
informacijos-mokslai/article/viewFile/3919/2714 (žiūrėta 
2016-05-01).

ekspozicijų rengimą ir t. t. (netolimi, bet labai geri 
pavyzdžiai  – Helsinkio, Roterdamo ir kitų miesto 
muziejai). Šiuolaikinis muziejus tampa svarbia vie-
šąja miesto, miestelio erdve, inicijuojančia pokyčius, 
eksperimentus ir diskusijas apie miesto problemas jo 
praeities, dabarties ir ateities kontekste.38 

Organizavimas
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, žmonės yra 

linkę burtis į kokius nors bendrystės junginius – aso-
ciacijas, sąjungas, politinius ar visuomeninius judė-
jimus pagal bendras ar artimas veiklas, kad juose ir 
per juos labiau galėtų tenkinti ir visuomeninius to 
sambūrio poreikius, ir priderintus savo asmeninius. 
Siekdami plėsti žmonių, dalyvaujančių muziejų vei-
kloje, ratą, lanksčiau reaguojant į jų poreikius, mu-
ziejai turi būti suinteresuoti skatinti žmones burtis 
į bendruomenes. Per tai galima daug sklandžiau 
skleisti muziejų misiją, formuoti teigiamą įvaizdį, 
plėtoti abipusę komunikaciją. Pvz., muziejuose la-
bai populiari senųjų amatų atgaivinimo idėja, todėl 
galima inicijuoti tokių vietinių produktų gamintojų 
ar paslaugų tiekėjų asociacijų, draugijų steigimąsi, o 
vėliau globoti jas, muziejaus tinklalapyje reguliariai 
skelbiant informaciją apie veiklą, vietos produktus ir 
paslaugas, kurių gamyba ar teikimas prisideda prie 
muziejaus tikslų įgyvendinimo. 

Dar viena iš galimybių, sudarančių prielaidas 
išlaikyti ir pratęsti tradicinių amatų tradicijas,  – 
steigti centrus, kurie leidžia integruoti tradicinių 
amatų gamybos ir vartojimo plėtros procesą, tar-
pusavyje jungiantį kultūrinius, ekonominius, aplin-
kosauginius ir edukacinius procesus, kuriuose būtų 
sudaromos sąlygos tradicijas puoselėjantiems ama-
tininkams įvairiapusiškai bendradarbiauti, perduo-
ti tradicinius amatus jaunimui. Mindūnų Žvejybos 
muziejaus komplekse 2014 m. buvo įkurtas tradi-
cinių amatų centras. Amatų centro tikslas  – tar-
nauti amatininkų bendruomenės interesams, o vis 
labiau nykstant tradiciniam amato perdavimo bū-
dui iš kartos į kartą, užtikrinti alternatyvų tradici-
nių amatų išsaugojimo, plėtojimo būdą. Daugiausia 
dėmesio skiriama su žvejyba susijusiems amatams: 
38  Citvarienė D. Ar muziejuje yra vietos tik praeičiai? Prieiga 

per internetą: http://kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/
nuomones-kauno-diena/ar-muziejuje-yra-vietos-tik-pra-
eiciai-739620#ixzz49YEuUg1m (žiūrėta 2016-05-10).
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senajam kulinariniam paveldui, bučių pynimui, 
tinklų nėrimui. Centre puikiai įrengtos specialios 
keramikos, vilnos vėlimo patalpos, sukurta reika-
linga techninė bazė šių tradicinių amatų produk-
tams gaminti, demonstruoti. Taigi organizuojami ir 
šių amatų kursai, edukacinės programos, stovyklė-
lės vaikams ir jaunimui. 

Gera praktika laikytina ir muziejų teikiama pa-
rama bendruomenėms leidžiant leidinius, taip pat 
bendrus su muziejumi. Taip bendruomenių narius 
reguliariai pasiektų aktuali informacija apie ben-
druomenės ir muziejaus bendradarbiavimo inici-
atyvas. Ar daug yra Lietuvoje muziejų kurie steigia 
jaunimo ir suaugusiųjų klubus, kuriuose dalyviai 
ne tik mokosi, bet ir prasmingai praleidžia laisva-
laikį? Ar daug jaunimo lankosi muziejuose? Aki-
vaizdu, kad jaunimo klubai, organizacijos turėtų 
turėti muziejuose savo vietą, suteikiant jiems ga-
limybę susirinkti, būti kartu, užsiimti prasminga 
veikla, suteikiant galimybę pasinaudoti muziejaus 
resursais.

Skyrelio apibendrinimas

Bendradarbiavimas su bendruomene yra pa-
grindinis muziejaus ar kultūros paveldo organi-

zacijos darnaus vystymosi veiklos tikslas. Svarbus 
būdas palengvinti šio tikslo įgyvendinimą – eduka-
cinės veiklos plėtojimas.

Per edukacinę veiklą muziejus tampa bendruo-
menės dalimi, formuoja teigiamą muziejaus įvaiz-
dį, skleidžia gerąją, pozityviąją žinią apie muziejų 
įvairiuose visuomenės sluoksniuose ir skatina mu-
ziejaus steigėjus skirti didesnį dėmesį muziejaus 
poreikiams. 

Muziejams svarbu suvokti kintančias bendruo-
menės sampratos traktuotes, pažinti skirtingus 
bendruomenių tipus bei išsiaiškinti, kokius veiklos 
metodus taikyti dirbant su jomis. Darbui su ben-
druomenėmis muziejai gali pasinaudoti įvairiais 
veiklos metodais: teikti kultūrines, švietimo ir kito-
kias paslaugas, atstovauti bendruomenių interesus, 
mobilizuoti bendruomenes įvairioms veikloms, 
akcijoms ir organizuoti įvairius renginius bendruo-
menėms. 

Lietuvos muziejai turėtų būti socialiai aktyvesni 
ir siekti didesnio socialinio prestižo. Tačiau tai įma-
noma padaryti tik tada, kai bus stengiamasi į savo 
veiklą įtraukti naują ir kuo platesnę visuomenės 
dalį iš pačių įvairiausių sluoksnių, vietovių ar gru-
pių, kai jai bus siūlomi tokie produktai ir paslaugos, 
kurių šiandien tai visuomenei reikia.
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InovacInIų MuzIejaus Paslaugų kūrIMas

Kultūros darbuotojai pripažįsta, kad rinka daro 
vis didesnę įtaką jų veiklai39. Muziejų teikiamos pa-
slaugos savo esme nesiskiria nuo kitų paslaugų rū-
šių. Skirtumas yra tik tas, kad muziejų, kaip ir kitų 
kultūros įstaigų, paslaugos teikia ne materialines, 
bet kultūrines vertes. 

Alexanderis Osterwalderis ir Yvesas Pigneur 
2009 m. knygoje Business Model Generation40 pa-
siūlė verslo idėjų kūrimo modelį, susidedantį iš 9 
blokų, kuriuos sudėjo į „verslo modelio drobę“. 

Esminė idėja yra ta, kad paslaugos teikėjas turi nu-
statyti, kas yra paslaugos gavėjo, o ne teikėjo vertės, ir 
rasti būdų tas vertes pristatyti paslaugos vartotojams. 

8. Pagrindiniai part-
neriai

7. Pagrindinės vei-
klos

2. Vertės pasiūlymas 4. Ryšiai su klientais 1. Klientai (interesų 
grupės)

6. Pagrindiniai 
ištek liai

3. Vertės pristatymo 
kanalai

9. Išlaidos 5. Mūsų pelnas (mūsų vertės)

Inovacijų drobė.

Aptarkime, kaip, šiek tiek modifikavus šį mo-
delį, būtų galima mąstyti apie muziejaus paslaugas.

Klientai. Kas (kokios tikslinės grupės ir insti-
tucijos) yra muziejaus klientai, kuriuos muziejus 
norėtų pasiekti savo paslaugomis? 

Vertės pasiūlymas. Kokias klientų vertes mes 
galime pasiūlyti? Kokias klientų problemas galime 

39 Bėkšta A. (2012). Sociokultūriniai pokyčiai ir jų valdymo 
strategijos // Kultūros aktualijos, 2010, 5(76), gegužė.

40 Osterwalder A. ir Pigneur Y. Business Model Generation. 
2009. Prieiga per internetą: http://www.businessmodelge-
neration.com/book (žiūrėta 2016-04-25).  

padėti išspręsti? Kokius klientų poreikius galime 
patenkinti? Čia mes turime mąstyti ne apie tai, ką 
MES norėtume jiems pasiūlyti, o apie tai, ko reikia 
KLIENTUI. Svarbu ne tik pačios paslaugos, bet ir 
jų kaina, vieta, laikas.

Verčių pristatymo kanalai. Kokiais kanalais, 
būdais mes informuojame klientus ir kokiais ka-
nalais gauname informaciją apie klientų poreikius 
iš jų pačių? Kokie kanalai, būdai veikia geriausiai? 
Kaip galime suderinti informacijos teikimo kanalus 
su klientų įpročiais? 

Ryšiai su klientais. Kokius ryšius, santykius 
norėtume nustatyti su skirtingais klientų segmen-

tais? Kokius ryšius, santykius turime dabar? Kaip 
jie siejasi su mūsų teikiamomis paslaugomis? Kaip 
šie santykiai veikia? 

Mūsų pelnas. Kokias vertes gausime, jeigu iš-
siaiškinsime klientus, jų poreikius, žinosime, kaip 
juos pasiekti, ir užmegsime tinkamus ryšius? Paja-
mos, įtaka, matomumas, prestižas ir pan.  

Pagrindiniai ištekliai. Kokie mūsų materiali-
niai, intelektiniai, žmogiškieji, aplinkos ištekliai? 
Ekspozicijos, eksponatai, darbuotojai, jų kompe-
tencijos, patalpos, technologijos, įrengimai, muzie-
jaus aplinka ir t. t.
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Pagrindinės veiklos. Kokių veiklų, veiksmų 
reikia siūlomoms vertėms pateikti? Kokių veiksmų 
reikia ryšiams užmegzti ir palaikyti, informacijos 
kanalams sukurti ir palaikyti? Kokių veiksmų reikia 
mūsų vertėms dauginti ir panaudoti? Parodų, edu-
kacinių programų, akcijų, diskusijų organizavimas, 
informacijos teikimas ir gavimas, santykių mezgi-
mo renginių organizavimas ir pan. Kokios veiklos 
yra svarbiausios (prioritetinės)? 

Pagrindiniai partneriai. Kas yra mūsų pagrin-
diniai partneriai, galintys prisidėti prie paslaugų 
teikimo? Kokiomis veiklomis ir / ar ištekliais jie gali 
prisidėti? Švietimo ir kultūros skyriai, kultūros cen-
tras ir biblioteka, bažnyčia, turizmo informacijos 
centras, mokytojų švietimo centras, profesinio mo-
kymo centras, bendrojo lavinimo mokyklos, vietos 
verslininkai, Kultūros taryba ir pan.

Išlaidos. Kas sudaro mūsų išlaidas? Kurios iš-
laidos yra didžiausios? Kokios veiklos yra bran-
giausios? Kaip išlaidos dera su ištekliais?

Inovacijų drobės pavyzdys tikslinei grupei „Mokiniai ir mokytojai“

Pabandžius pažiūrėti į muziejaus paslaugas iš 
kliento (tikslinės grupės) pozicijos, čia atsirado ke-
letas naujesnių dalykų, kurie retai matyti muziejų 
veikloje: 

•	Greta	 organizuotų	 (mokyklos)	 lankytojų	
yra neformalios jaunimo grupės, į kurias 
muziejai ne tik mažai kreipia dėmesio, o 
dažnai ir jų vengia. 

•	Mokinių	 ir	 kitų	 jaunimo	grupių	 interesas	
dažnai yra ne tiek mokymasis, kiek ben-
dravimas, galimybė rasti kitokią, įdomesnę 
laisvalaikio praleidimo ir įvairių švenčių or-
ganizavimo vietą bei formą (ypač gerai tai 
atsiskleidžia Muziejų nakties metu). 

•	Norint,	kad	moksleiviai	ir	jaunimas	daugiau	
lankytųsi muziejuje, jis turi būti atviras ir 
draugiškas moksleiviams ir neformalioms 
jaunimo grupėms. 

•	Muziejus	 gali	 būti	 ne	 tik	mokinių,	 bet	 ir	
mokytojų mokymosi vieta, kur galėtų vykti 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo rengi-
niai, metodinių ratelių susitikimai ir pana-
šios veiklos. 

•	Į	partnerius	muziejininkai	pasiūlė	įtraukti	
policiją, tačiau ne tvarkai palaikyti, o ben-
drai veiklai. Taip pat greta menininkų įvar-
dinta nauja grupė „kūrybininkai“ (įvairių 
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sričių kūrybingi žmonės, kurie į savo veiklą 
žiūri per kūrybiškumo prizmę). 

•	Dalyviai	pastebėjo,	kad	jaunimas	mėgsta	da-
lyvauti įvairiose akcijose, todėl muziejus gali 
tapti akcijų iniciatoriumi ir organizatoriumi. 

Skyrelio apibendrinimas

Muziejus turi savo misiją, savo vertes, kurias 
stengiasi per ekspozicijas, parodas ir kitokią veiklą 
pristatyti savo tikslinėms grupėms, tačiau muzie-
jaus efektyvumas priklauso nuo to, kiek tai daryda-
mas jis atsižvelgia į tikslinių grupių motyvus, inte-

resus ir galimybes, kaip sugeba užmegzti ilgalaikius 
santykius su savo tikslinėmis grupėmis, kaip su-
pranta informacijos ieškojimo įpročius ir pasinau-
doja tinkamais informacijos pristatymo kanalais, 
kad pasiektų savo tikslines grupes. 

Savo veiklą, teikiamas paslaugas reikia vertin-
ti, atsižvelgiant į bendruomenės interesų grupių, o 
ne savo interesus. Tai leidžia pamatyti naujų gali-
mybių, naujų veiklų ir partnerių, padaro muziejų 
atviresnį, draugiškesnį bendruomenei, o tai savo 
ruožtu pagerina muziejaus įvaizdį ir įtaką bendruo-
menėje, padidina lankytojų skaičių ir pagerina fi-
nansinę muziejaus būklę. 
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MuzIejų Ir Mokyklų bendradarbIavIMas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategi-
ja41 švietimui kelia uždavinius stiprinti piliečių is-
torinę savimonę ir savigarbą, skatinant įvairių rūšių 
kultūrinę ir meninę raišką, atnaujinant švietimo 
programas, sumaniai naudojant paveldo objektus 
ugdymo reikmėms. 

Strategija pažymi, kad vien formaliuoju ugdy-
mo turiniu nesuteikiama pakankamai galimybių 
saviraiškai, lyderystei realizuoti, charakteriui ir ta-
patybei sukurti, tautinei savimonei atsirasti, kultū-
ros kūrėjo vaidmeniui įsisąmoninti, kūrybos laisvei 
ir kūrybiškumui skleistis, gamtos pažinimui ir vers-
lumui ugdyti.

Svarbu, kad Strategija nurodo, jog į neformalųjį 
švietimą menkai įtraukiami arba neįsitraukia mu-
ziejai, bibliotekos, kitos kultūros, meno įstaigos ir 
kiti potencialūs neformaliojo švietimo teikėjai, per-
nelyg menkas dėmesys kreipiamas į esamų ir po-
tencialių neformaliojo švietimo teikėjų pedagoginę 
kvalifikaciją.
41 Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. Prieiga per 

internetą:  https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/vals-
tybine-svietimo-strategija_1 (žiūrėta 2016-02-16).

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 
yra dokumentas, kuris nurodo veiklos kryptis ne 
tik švietimo sistemai, bet ir kitiems galimiems par-
tneriams. 

Kaip ir bet kuri kita strategija, ji gali tapti dar 
vienu neveikiančiu dokumentu, gulinčiu stalčiuje 
iki kito periodo pradžios, bet gali būti ir veiklos va-
dovu. Tai priklausys nuo ŠMM lyderystės, švietimo 
sistemos institucijų ir darbuotojų veiklos, nuo kitų 
partnerių pastangų. 

2014 metų pabaigoje, Lietuvos muziejų asoci-
acijai užsakius, UAB Probaltic Consulting parengė 
Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo 
tinklo sukūrimo ir strateginės plėtros gairių projek-
tą42. Įvertinus esamą būklę, strateginio planavimo 
seminarų metu buvo sukurta muziejų ir mokyklų 
bendradarbiavimo vizija, apibendrinanti muziejų 
siekiamybę iki 2025 m.:

42 Bėkšta A. Modernus muziejus – kūrybingai visuomenei//
Muziejus –  mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo ug-
dymo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas. Vilnius: 
Lietuvos muziejų asociacija, 2015.

„MODERNUS MUZIEJUS KŪRYBINGAI VISUOMENEI“

Muziejų fondų skaitmeninimas, naujų technologijų atsiradimas suteikia papildomų galimybių muziejams patraukliau pateikti 
informaciją muziejaus ekspozicijose ir kurti naujas mokymo programas. Nors visuotinai skverbiasi technologijos, nebeabe-
jojama tradicinio muziejaus prasme šiuolaikinėje visuomenėje. Muziejuose įsitvirtinusi atgimstančio laiko koncepcija, kuri 
suponuoja, kad praeitis yra gyva ir gali būti iš naujo interpretuojama ir aktualizuojama, o tradicinėms vertybėms suteikiamas 
naujas turinys. Suvokdami savo socialinį vaidmenį, muziejai ne tik interpretuoja praeitį, bet prisideda prie šiuolaikinių ben-
druomenės problemų sprendimo, tampa bendruomenės centrais. 
Muziejų mokymo(si) programos remiasi šiuolaikiniais mokslo pasiekimais ir koreliuoja (bet nesutampa) su bendrojo lavinimo 
programomis. Organizuojant mokymosi procesus, plečiamas mokyklos ugdymo turinys, taikomi įvairūs ugdymo metodai, 
formos ir teikiamos įvairiapusės pažinimo galimybės. Mokymo procese muziejuose derinamos informacinių technologijų su-
teikiamos galimybės su patirtiniu mokymusi socialinėje aplinkoje. Mokymo(si) programų paskirtis – ne tik kitokia forma ir 
būdais nei mokykla teikti informaciją, tačiau eksperimentuoti, kvestionuoti, provokuoti diskusiją visuomenei ir vietos ben-
druomenei aktualiais klausimais, skatinti kūrybiškumą. 
Sklandus muziejų ir mokyklų (kultūros ir švietimo) bendradarbiavimas pasiekiamas struktūrinio dialogo pagalba visais lygiais: 
1. Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų, kurios nustato bendruosius bendradarbiavimo principus ir organizavimo bū-
dus, programų rengimo bei prieinamumo užtikrinimo finansavimo šaltinius, taip pat muziejų edukacinių programų kokybės 
užtikrinimo sistemą. 
2. Savivaldybių kultūros ir švietimo politikų ir administratorių, kurie koordinuoja pavaldžių švietimo įstaigų ir muziejų veiklą, 
sudaro darbo grupes, reguliariai organizuoja pasitarimus ir sprendžia problemas.
3. Pačių muziejų ir švietimo įstaigų, kurie analizuoja mokyklų ir mokinių poreikius, keičiasi informacija, bendradarbiauja, 
kurdami formalias ir neformalias muziejų edukacines programas, organizuoja renginius.
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Nuosekliam bendradarbiavimui visais lygiais sudaromos bendradarbiavimo sutartys ir / arba bendros veiklos programos. 
Nuoseklus ir savalaikis planavimas bei abipusė komunikacija padeda užtikrinti, kad muziejų mokymo(si) programos atsižvel-
gia į mokinių, mokytojų ir mokyklų poreikius ir sukuria sinerginį efektą. 
Pasikeitęs muziejų vaidmuo reikalauja, kad jie turėtų įvairesnių kompetencijų: gebėjimo analizuoti visuomenės reiškinius, kū-
rybiškumo, komunikacijos, informacinių technologijų išmanymo, rinkodaros ir viešųjų ryšių, darniosios plėtros, orientacijos į 
klientą ir jo poreikius, bendrojo lavinimo programų išmanymo. Visi nacionaliniai, valstybiniai, regioniniai muziejai ir daugelis 
savivaldybių muziejų turi edukacijos padalinius, visi savivaldybių muziejai turi bent vieną darbuotoją, atsakingą už muziejaus 
edukaciją. Sukurta valstybinė muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo sistema, kurią įgyvendina Lietuvos muziejų asociacija, 
bendradarbiaudama su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strate-
gijoje rašoma, kad „į neformalųjį švietimą menkai 
įtraukiami arba neįsitraukia muziejai, bibliotekos, 
kitos kultūros, meno įstaigos ir kiti potencialūs ne-
formaliojo švietimo teikėjai“, tuo lyg ir nurodant, 
kad abi pusės turėtų būti lygiai įsitraukusios į ben-
dradarbiavimą, tačiau patirtis rodo, kad aktyvioji 
bendradarbiavimo pusė yra ir dar ilgai išliks mu-
ziejai, o ne mokyklos. 

Seminaruose diskutuojant su mokyklų atsto-
vais, darosi aišku, kad muziejai turėtų suvokti, jog 
bendradarbiavimas su muziejais turėtų būti ne 
dar viena papildoma veikla mokykloms ir moky-
tojams, o reali pagalba, padedant spręsti moky-
klos, mokytojų ir mokinių problemas.  

Lietuvos muziejai turi sukaupę ilgą bendradar-
biavimo su mokyklomis patirtį. Pastaraisiais metais 
tas bendradarbiavimas darosi vis aktyvesnis. Toliau 
pateiksime pavyzdžių, kaip kai kurie muziejai kon-
krečia savo veikla įrodo, kad aprašytoji muziejų ir 
mokyklų bendradarbiavimo vizija yra reali ir gali 
būti įgyvendinta visoje Lietuvoje. 

Viena iš priežasčių, apsunkinančių bendradar-
biavimą, buvo lėšų trūkumas muziejų edukaci-
nėms programoms rengti. Padėtis šiek tiek taisosi, 
sudarius muziejams galimybes teikti neformaliojo 
ugdymo paslaugas mokykloms. Straipsnyje „Nau-
jos galimybės muziejams įgyvendinti neformaliojo 
vaikų ugdymo programas“ Asta Morkūnienė rašo43: 
„Visuomenėje daug dėmesio sukėlęs naujasis ne-
formaliojo vaikų švietimo finansavimo modelis, 
vadinamas neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu, 
atvėrė galimybę gaunant tikslinių lėšų, ugdomąsias 
programas rengti ir įgyvendinti ne tik biudžetinėms 
švietimo įstaigoms, bet ir kitiems neformaliojo 
43 Morkūnienė A. Naujos galimybės muziejams įgyvendinti 

neformaliojo vaikų ugdymo programas//Muziejų edukaci-
nės programos. Teorija, praktika. Vilnius: Lietuvos muzie-
jų asociacija, 2015. 

švietimo teikėjams. Programas įgyvendina laisvieji 
mokytojai, asociacijos, viešosios įstaigos, biudžeti-
nės kultūros, sporto, švietimo ir kitos įstaigos.“ 

Lietuvos muziejai siekia ilgalaikio bendradar-
biavimo su mokyklomis. Kitame straipsnyje Asta 
Morkūnienė taip aprašo Lietuvos jūrų muziejaus 
bendradarbiavimą su mokyklomis44:

„Lietuvos Jūrų muziejus, vykdydamas savo par-
eigą visuomenei skleisti žinias apie saugomas ma-
terialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos 
objektus, aktyviai vykdo edukacinę neformaliojo 
švietimo veiklą. 

Per pastaruosius penkerius metus Lietuvos jūrų 
muziejus, pirmasis muziejus Lietuvoje, parengė ir 
įgyvendino biologinio neformaliojo ugdymo pro-
gramą 7–8 klasių moksleiviams „Įmink vandenų pa-
saulio paslaptis drauge su Lietuvos jūrų muziejumi“, 
kurios trukmė – 34 akademinės valandos per metus. 
Programos įgyvendintos bendradarbiaujant su Klai-
pėdos Vydūno gimnazija (vienerius metus) bei su 
Vilniaus Balsių progimnazija (trejus metus). Dirbant 
su Vilniaus mokykla buvo pritaikyti šiuolaikiniai 
mokymo metodai, derinant tiesiogines transliacijas 
iš muziejaus su stacionariu mokymusi muziejuje.“ 

Kai kurie muziejai iš naujo apmąsto savo vietą 
visuomenėje, savo misiją. Vienas iš ryškių pavyz-
džių yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, 
kurio tinklalapyje randame45:

44 Treigienė R. Keliam bures! Jau muziejai gali būti neforma-
liojo ugdymo teikėjai // Muziejų edukacinės programos. Te-
orija, praktika. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2015.

45 Projektas „Ateik, atrask, pažink“. Prieiga per internetą: 
http://www.ciurlionis.lt/index.php?mact=Calendar,cntnt0
1,default,0&cntnt01event_id=917&cntnt01display=event
&cntnt01lang=lt_LT&cntnt01detailpage=418&cntnt01ret
urn_id=36&cntnt01returnid=418#f (žiūrėta 2016-06-06). 
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Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus misija: kaupti, saugoti ir populiarinti kultūros bei meno vertybes. Sparčiai plin-
tant pasaulinėms, globalizacijos procesų paveiktoms tendencijoms, misija pasipildo naujomis vertėmis ir prasmėmis: muziejus 
palaipsniui tampa bendruomenę burianti, į jos poreikius reaguojanti bei socialiai atsakinga institucija.
Remiantis programoje „Lietuva 2030“numatytomis sumanios visuomenės pokyčių iniciatyvomis: „Plėtoti aukštos kokybės kultū-
ros paslaugas [...], ugdyti Lietuvos kultūrinę ir politinę savivoką [...], formuoti turtingą kultūrinę terpę [...], skatinti visuomenės 
dalyvavimą kultūros procesuose [...], muziejus rengia specializuotas edukacines programas skirtas visoms visuomenės grupėms, 
švietėjiškus renginius, vykdo socialinius projektus, skatinančius bendruomenę dalyvauti muziejaus veikloje.
Lapkričio mėn. 4 d. M. Žilinsko dailės galerijoje startuoja naujas socialinis, karjeros ugdymo projektas „Ateik, atrask, pažink“.
Tai bendras Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos (iniciatorė – karjeros koordinatorė Edita Rabizaitė) ir muziejaus (atsakinga 
už projekto vykdymą muziejaus Švietimo skyriaus vadovė Violeta Jasevičiūtė) projektas, kurio metu moksleiviai vieną kartą į 
mėnesį susitiks su įvairių sričių muziejaus specialistais. Gimnazistai ne tik klausys pasakojimų apie profesijas, bet ir praktiškai 
jas išbandys. Ši patirtis skatins mokinių lyderystę, nes vyresnieji mokiniai kurs vaizdo pamokas, o karjeros ugdymo pamokų 
metu perduos savo patirtį jaunesniems mokiniams.

Kaip rašoma muziejų ir mokyklų bendradar-
biavimo vizijoje, svarbu ne tik muziejų ir mokyklų, 
bet ir muziejų tarpusavio bendradarbiavimas, be 
kurio sunku sukurti tikrai kokybiškas programas. 
Čia tiktų pacituoti Renatos Treigienės mestą šūkį: 
Nepraleiskime progos, kai pučia palankūs vėjai – 
KELKIME BURES KARTU!46 

Šiuo požiūriu labai svarbią iniciatyvą parodė 
Klaipėdos muziejai (Lietuvos jūrų muziejus, Ma-
žosios Lietuvos istorijos muziejus ir Lietuvos Dai-
lės muziejaus padaliniai Prano Domšaičio galerija 
ir Laikrodžių muziejus), kurie, Lietuvos jūrų mu-
ziejaus iniciatyva, „kelia bures“ bendram projektui 
„Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“47. 

Visi muziejai drauge planuoja sukurti eduka-
cinių užsiėmimų ciklą „O tuo metu Klaipėdoje“: 
Laikrodžių muziejus pristatys programą „O tuo 
metu Klaipėdoje laiką suvokė ir skaičiavo ...“; Pra-

46 Treigienė R. Keliam bures! Jau muziejai gali būti neforma-
liojo ugdymo teikėjai // Muziejų edukacinės programos. Te-
orija, praktika. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2015.

47 Treigienė R. Priimkim iššūkį! Padėkime moksleiviams orien-
tuotis istoriniame laike ir erdvėje! // Muziejų edukacinės 
programos. Teorija, praktika. Vilnius: Lietuvos muziejų 
asociacija, 2015.

no Domšaičio galerija – „ O tuo metu Klaipėdoje... 
atsirado Memelis“; Lietuvos jūrų muziejus – „O tuo 
metu Klaipėdoje kuršiai...“; Mažosios Lietuvos is-
torijos muziejus – „O tuo metu Klaipėdoje ir žaidi-
mus žaidė“. 

Skyrelio apibendrinimas

Į neformalųjį švietimą menkai įtraukiami arba 
neįsitraukia muziejai, bibliotekos, kitos kultūros, 
meno įstaigos ir kiti potencialūs neformaliojo švie-
timo teikėjai.

Aktyvioji bendradarbiavimo pusė yra ir dar il-
gai išliks muziejai, ne mokyklos. 

Norėdami efektyvaus bendradarbiavimo, mu-
ziejai turėtų ieškoti ilgalaikio bendradarbiavimo su 
mokyklomis galimybių.

Bendradarbiavimas su muziejais turėtų būti ne 
dar viena papildoma veikla mokykloms ir mokyto-
jams, o reali pagalba, padedant spręsti mokyklos, 
mokytojų ir mokinių problemas.

Svarbu ne tik muziejų ir mokyklų bendradar-
biavimas, bet ir muziejų tarpusavio bendradarbia-
vimas teikiant kokybiškas švietimo paslaugas. 
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MuzIejus kaIP MokyMosI aPlInka

Lietuvos kultūros politikos gairės apibrėžia edu-
kacijos reikšmę kultūros įstaigų veikloje ir teigia, 
kad bibliotekos, muziejai, kultūros centrai ir kita 
visą gyvenimą supanti švietimo aplinka kiekvie-
nam Lietuvos gyventojui turi suteikti galimybių at-
siskleisti ir dalyvauti kultūriniame gyvenime, gilin-
ti savo kultūrines žinias, ugdyti savo kūrybiškumą 
ir taikyti jį kasdieniame gyvenime. Viena esminių 
kultūros ir meno institucijų funkcijų yra kurti pa-
trauklią, pažinimo džiaugsmą teikiančią aplinką. 
Mokymosi aplinka turėtų būti kūrybiška: skati-
nanti įvairaus amžiaus žmonių mąstymo lankstu-
mą, sudaranti sąlygas įžvelgti, pastebėti problemas, 
mąstyti, eksperimentuoti, išgyvenant kūrybos ir 
atradimo džiaugsmą, ugdanti palankumą nauju-
mui, lavinanti vaizduotę, žadinanti smalsumą bei 
atvirumą. Kaip tik tokia aplinka turėtų būti kuria-
ma muziejuose, pakankamai struktūruotose, bet ir 
neformalizuotose aplinkose, sukuriančiose įvairaus 
pobūdžio mokymosi veiklos prielaidas.

Edukacinės aplinkos samprata

Dabartiniu metu dauguma mokslininkų, ana-
lizuodami mokymosi procesą, remiasi nauju po-
žiūriu į mokymą, pabrėždami konstruktyvų jo 
pobūdį, nagrinėdami jį tiek kaip kognityvinį, tiek 
kaip aplinkos nulemtą reiškinį. Galima išskirti du 
pagrindinius vienas kitą papildančius požiūrius į 
mokymąsi. 48

Sociokultūrinis požiūris. Mokymasis vyksta per 
socialinės sąveikos procesą specifinėje aplinkoje, 
kuriai būdingos tam tikros emocinės, organizaci-
nės, fizinės ir kultūrinės charakteristikos. Žmonės 
naujų žinių įgyja per socialinę sąveiką, bendrauda-
mi su kitais, kitokią patirtį ir kitokių žinių  turin-
čiais žmonėmis. Žinios turi būti pateiktos autentiš-
kame kontekste, t. y. ten, kur jos taikomos. Moky-
masis reikalauja socialinės sąveikos ir bendradar-
biavimo. 

Konstruktyvus požiūris. Mokymasis yra aktyvus 
ir konstruktyvus procesas. Besimokantieji nėra pa-

48 Jucevičienė P. Besimokantis miestas: monografija. Kaunas: 
Technologija, 2007. 

syvūs informacijos gavėjai, jie aktyviai kuria savo 
žinias ir įgūdžius, remdamiesi jau turimomis – tiek 
formaliomis, tiek neformaliomis  – žiniomis, są-
veikaudami su aplinka. Konstruktyvistinės teori-
jos šalininkų teigimu, mokymosi aplinką sudaro 
besimokantysis ir vieta ar erdvė, kurioje individas 
mokosi, naudodamas įvairias mokymo priemones, 
įvairius informacijos šaltinius, taikydamas įvairius 
būdus, rinkdamas ir interpretuodamas informaciją, 
bendraudamas su kitu individu. Kuriant lanksčias, 
į besimokantįjį orientuotas mokymosi aplinkas, bū-
tina įvertinti individualius besimokančiųjų skirtu-
mus: mokymosi poreikius, motyvaciją ir individu-
alų mokymosi stilių. Nepaisant to, kokią edukacinę 
ar mokymosi aplinką kuria edukatoriai, kiekvienas 
besimokantysis ją identifikuoja individualiai pagal 
turimą patirtį, kompetenciją, vertybines nuostatas 
ar motyvaciją.49 Efektyvi veikla edukacinėse  aplin-
kose bus tada, kai individas sugebės įžvelgti įvairius 
problemos sprendimo kelius ir, kritiškai juos įver-
tindamas, išsirinks geriausią. 

Taigi apibendrinant anksčiau pateiktą infor-
maciją, mokymosi aplinką galima apibūdinti kaip 
viso edukacinę vertę turinčio žmogaus gyvenimo 
ir veiklos erdvę, įgalinančią asmeninį individo to-
bulėjimą, pasiekiamą per mokymosi pastangas. 
Mokymosi aplinka apima ir fizinius (pastatai, eks-
pozicijos, parodos, kabinetai, technologijos ir kt.), 
ir socialinius (besimokančiųjų santykiai, nuotaika, 
motyvacija ir kt.) aspektus. 

Muziejus – kaip mokymosi erdvė 

Muziejai ypač svarbūs neformaliajam ir savaimi-
niam mokymuisi. Įvardijami aštuoni esminiai veiks-
niai, kurie veikia mokymąsi muziejaus erdvėse. Šiuos 
veiksnius galima sugrupuoti pagal tris kontekstines 
sritis – asmeninę, sociokultūrinę ir fizinę. Asmeninė 
patirtis yra susijusi su visa asmenine ir genetine infor-
macija, kurią individas „atsineša“ į naują mokymosi 
49 Tautkevičienė G. Studentų mokymosi aplinkų susiforma-

vimui iš universiteto bibliotekos edukacinės aplinkos įtaką 
darantys veiksniai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, 
edukologija (07S). Kaunas: Kauno technologijos universi-
tetas.
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situaciją. Asmeninės srities veiksniai yra: 1) motyva-
cija ir lūkesčiai; 2) ankstesnės žinios; interesai ir įsiti-
kinimai; 3) pasirinkimai ir kontrolė. Sociokultūrinės 
srities veiksniai: 1) vykstantis sociokultūrinis bendra-
vimas ir bendradarbiavimas; 2) kitų asmenų (pavyz-
džiui, muziejaus darbuotojų) organizuojamas ben-
dravimas ir bendradarbiavimas. Kadangi mokymasis 
visada vyksta tam tikroje fizinėje aplinkoje, jį veikia ir 
aplinkos elementai: 1) perteikiamas ekspozicijų turi-
nys; 2) dizainas; 3) veiklos, kurios yra organizuojamos 
už muziejaus ribų, ir jų metu įgyjama patirtis.

Kaip sukurti muziejuje lankytojų poreikius 
atitinkančią mokymosi aplinką ? 

Kuriant mokymosi erdves muziejuje, gali padėti 
intelekto pažinimo ir plėtojimo modeliai. Vienas iš 
jų yra amerikiečių intelekto tyrėjo, Harvardo uni-
versiteto psichologijos profesoriaus Howardo Gar-
dnerio apibrėžtas daugialypio intelekto modelis. 
JAV psichologas H. Gardneris daugiau nei 20 metų 
tyrinėjo intelekto struktūrą bei išskyrė aštuonis pa-
grindinius intelektus: lingvistinį, muzikinį, loginį-
matematinį, erdvinį, kinestezinį, vidinį asmeninį, 
tarpasmeninį ir natūralistinį. Visi minėtieji inte-
lektai skirtingai reiškiasi žmogaus veikloje, bet daž-
niausiai dominuoja du – trys intelektai. Kiekvieno 
žmogaus dominuojantis intelekto tipas (ar kelių 
kombinacija) sąlygoja jam tinkamų mokymosi 
būdų įvairovę. H. Gardnerio intelektų įvairovės te-
orija daugeliui muziejininkų yra pažįstama. „Tačiau 
verta dar kartą pamąstyti, kaip kuriant ekspozicijas, 
parodas kaip mokymosi vietas pritaikyti daugia-
lypio intelekto teoriją, kad būtų lavinami visi mu-
ziejaus lankytojo intelektiniai gabumai. Pateikiama 
keletas metodų, kuriuos muziejų darbuotojai gali 
naudoti, teikdami visuomenei daugkartinio patyri-
mo galimybę. Siūlomi metodai pateikiami pagal tai, 
kurį intelektą jie stimuliuoja.“50 

Lingvistinis metodas
Muziejų tekstai, paskaitos, audio įrašai ir dialo-

gai ar pokalbiai – tai priemonės, kuriomis muziejai 
stimuliuoja lingvistinį intelektą. Muziejų ekspozici-
50 Frøyland Merethe. Daugkartinis patyrimas įvairiose aplin-

kose – MEMUS muziejų Pedagogikos teorinis pagrindi-
mas. Prieiga per internetą:  http://www.muzeologija.lv/
sites/default/files/merethe_lit.pdf (žiūrėta 2015-12-03).

jose, parodose labai didelį vaidmenį vaidina muzie-
jiniai tekstai anotacijose, etiketėse, informaciniuo-
se leidiniuose. Nuo jų daugeliu atveju priklauso, ką 
lankytojas naujo sužinos ir ar šis apsilankymas bus 
postūmis jo tolimesniam tyrinėjimui. Todėl pir-
miausia reikėtų paanalizuoti tekstus anotacijose, 
etiketėse, leidiniuose ir pamėginti atsakyti į pagrin-
dinį klausimą: „Ar lankytojai juos skaito ir kokios 
grupės? Ir jeigu neskaito, tai kodėl? Ar lankytojai 
skaitys tekstus, priklauso nuo to, su kuo jie ateina į 
muziejų, ir nuo to, kaip ir kokia informacija patei-
kiama tekstuose. Pvz., „vaikų, šeimų grupės tekstus 
skaito retai. Poros ar atskiri individualūs lankytojai 
tekstą skaito pakankamai dažnai. Tačiau labai dėl jo 
nediskutuoja.“51 

Taigi ką daryti, kad muziejiniai tekstai būtų įdo-
mūs ir reikalingi lankytojams, kad jie keltų disku-
sijas? Akivaizdu, kad šiuo metu egzistuoja dvi pa-
grindinės klaidos: tekstų apimtis (jie per ilgi, patei-
kiama per daug informacijos) ir pateikta informa-
cija nėra įdomi, intriguojanti. Todėl rašant tekstus 
rekomenduojama įvertinti juos lankytojų akimis. 
Pirma, tekstus reikėtų trumpinti, pateikiant pagrin-
dinę informaciją, aktualizuojant ir pabrėžiant tai, 
kas svarbiausia. Daugelis muziejinių tekstų – mu-
ziejinio snobizmo rezultatas, juose pateikiama daug 
sudėtingos informacijos, kurios lankytojas negali 
suprasti. Todėl tekstai turi būti įdomūs, įtraukian-
tys, keliantys klausimus ir verčiantys mąstyti. 

Tekstinė informacija Alytaus kraštotyros muziejuje 

51 Ten pat
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Kuriant parodas ypač vertėtų atkreipti dėmesį 
į etiketes. Dažniausiai jose pateikiama informacija 
būna per trumpa, abstrakti ir mažai ką lankytojui 
sakanti. Akivaizdu, kad jos ne tik turėtų būti iš-
spausdintos didesniu šriftu, bet ir turi būti praplės-
tos, pateikiančios kuo daugiau įdomios informaci-
jos apie eksponatą. Kiekvienas eksponatas turi savo 
istoriją, unikalią ir nepakartojamą, kuri tikrai būtų 
įdomi lankytojams. Tai kodėl gi jos nepapasakojus? 
Apibendrinant anotacijose ir kituose muziejiniuose 
tekstuose turėtų būti:

•	Pateikta	intriguojanti	informacija	(kad	lan-
kytojams būtų įdomu skaityti).

•	Aiškus	dėstymas	(kad	lankytojai	suprastų,	
ką muziejininkai nori pasakyti).

•	Nedidelė	apimtis	(kad	lankytojai	gebėtų	per	
trumpą laiką perskaityti).

•	Pateikiama	informacija	tik	apie	pačius	įdo-
miausius eksponatus ar objektus, į kuriuos 
lankytojas turi atkreipti dėmesį.

•	Didelis	 šriftas	 (kad	 lankytojai	 galėtų	 per-
skaityti, ką muziejininkai nori pasakyti).

•	Kiek	įmanoma	vizualizuota	(kad	patrauktų	
lankytojų dėmesį).

•	Užduoti	 klausimus	 (kad	 lankytoją	moty-
vuotų tyrinėti, ieškoti atsakymų ir būti nea-
bejingu).

Atskira tema, kurią vertėtų aptarti,  – tekstai 
įvairaus amžiaus vaikams. Neįmanoma jiems para-
šyti gero teksto, jeigu jis yra perdaromas iš suaugu-
siesiems skirto teksto. Rašant reikia tiksliai žinoti, 
kokiai amžiaus grupei rašai, žinoti jos vystymosi 
ypatumus, psichologiją, motyvacijos ypatumus, 
patirtį ir vaiko interesus. Būtina žinoti keletą svar-
biausių teksto taisyklių:

•	Daugiau	ryškių	vaizdinių,	netikėtų	palygi-
nimų, žaismės, humoro, siužetinių intrigų.

•	Daugiau	dinamikos,	o	tai	reiškia –	veiksma-
žodžių.

•	Mažiau	sudėtingų	konstrukcijų,	aprašymų.
•	Griežtai	ne	didaktikai	ir	pamokymas.
•	Tekstuose	daugiau	dėmesio	skirti	papildo-

mai informacijai.
•	Vengti	monotonijos.

Loginis – matematinis metodas
Taikant šį metodą, galima sukurti interaktyvias 

parodas, kuriose būtų panaudota skaitmeninė ir 
figūrinė informacija su skaičiais, procentais ir t. t. 
arba informacija, pateikiama grafiniu būdu, lente-
lėmis ar diagramomis. Įrodyta, kad interaktyvios 
parodos ilgiau išlaiko vaikus ir jaunus žmones nei 
statiška ir tradicinė paroda. Tokiose parodose su-
kuriamas malonaus, dinamiško mokymosi proce-
sas, kurio metu lankytojui tenka aktyvusis kom-
ponentas ir jis pats aktyviai dalyvauja pažinimo 
procese. Interaktyvumas šiuo atveju suprantamas 
ne vien kaip naujausių informacinių technologijų 
panaudojimas, bet kaip galimybė atlikti praktinius 
eksperimentus.

Keletas gerų patarimų taikant šį metodą: 
•	Pateikti	objektų	skaičius	(dydį,	svorį,	kieky-

bę) ir susieti juos su hipotezėmis. 
•	Informaciją	 iliustruoti	 statistika,	 skaičiais,	

grafikais ir lentelėmis. 
•	Naudoti	praktinius	eksperimentus.	
•	Skatinti	hipotezės	patikrinimą,	analizavimą	

ir duomenų interpretavimą. 
•	Naudoti	matematinius	žaidimus	ir	galvosū-

kius. 
•	Taikyti	IT.

Senieji stalo žaidimai. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
valdovų rūmai 
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Erdvinis metodas
Parodose, ekspozicijose svarbus ne tik jos eks-

ponatų, temos, bet ir erdvės organizavimo vai-
dmuo. „Panaudojant architektūrą, parodose yra 
kuriami papildomi prasminiai sluoksniai. Dažnai ši 
architektūros forma seka ne tik funkcija, bet ir ku-
riamu įvaizdžiu, koduoja simbolines, metaforines, 
parodos koncepciją pratęsiančias prasmes. Kuriant 
parodos erdvę, būtina įvertinti šiuos aspektus: pasa-
kojimo, arba kuriamų pasakojimų, seką, įvairių me-
dijų vienalaikiškumą, žiūrovui suteikiamą vaidme-
nį ir tikėtiną žiūrovo elgesį, patirties ir žinių deri-
nimą, informacijos ir objektiškumo lygį, maršruto 
bei žvilgsnio kontrolę. Būtina suvokti, jog tiek insti-
tucija, tiek erdvė, tiek žiūrovas kaskart remedijuoja 
kūrinį, ir tai būtina sąmoningai kontroliuoti.“52

Keletas gerų patarimų: 
•	Objektų	estetika	arba	jos	trūkumo –	formos	

ir spalvos – akcentavimas. 
•	Paveikslėlių,	simbolių,	diagramų	naudojimas.	
•	Schemos,	padedančios	 lengvai	orientuotis	

patalpoje (pvz., žemėlapis). 
•	Apmąstyti	 dizaino,	 šviesos	 ir	 spalvos	 pa-

naudojimą. 
•	Susieti	veiklą	(galvosūkiai,	architektūra,	IT	

programos). 
•	Animacijos	ar	simbolių	naudojimas	vietoj	

tekstų. 
•	Filmų	ir	video	naudojimas.53

Kūno kinestezinis metodas
Lankytojams labai svarbios interaktyvios paro-

dos, siūlančios tam tikrą veiklą ir objektus, kuriuos 
galima liesti ir panaudoti praktinei veiklai. Įrodyta, 
kad tokios parodos gali būti labai efektyvios moky-
mo procese. Jos stimuliuoja lankytoją aktyviai veik-
ti bei padeda ištrūkti iš nuobodulio,  labai dažnai 
užklumpančio lankytoją tradicinėse muziejinėse 

52 Reklaitė J. Parodos architektūra: tarp re/prezentacijos ir 
interpretacijos. Acta Academiae Artium Vilnensis / 74 
2 014. Prieiga per internetą: http://leidykla.vda.lt/Files/file/
Acta_74/Acta_74_04_J_Reklaite_65_79_p.pdf (žiūrėta 
2016-02-03). 

53 Frøyland Merethe. Daugkartinis patyrimas įvairiose aplin-
kose – MEMUS muziejų pedagogikos teorinis pagrindi-
mas. Prieiga per internetą:  http://www.muzeologija.lv/
sites/default/files/merethe_lit.pdf (žiūrėta 2015-12-03).

ekspozicijose.54 Tačiau interaktyvioje parodoje „kie-
kvienas jame esantis eksponatas, stendas, kompiute-
ris neturėtų atsirasti tik dėl to, kad yra modernus ar 
efektingas. Kiekvienas jų turėtų „prabilti“ tam, kad 
pakviestų lankytoją pasinerti į savarankišką žinių 
paiešką ar pastūmėtų link jos.“55 

Interaktyviose parodose:
•	Leiskite	žmonėms	liesti,	pasidaryti	ar	nau-

doti objektus. 
•	Sudarykite	 galimybes	 konstruoti,	 statyti,	

kurti.
•	Naudokite	 IT	 ir	 specialias	 kompiuterines	

programas. 

Interaktyvi meno pažinimo programa pagyvenusiems žmo-
nėms. Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje (Lietuvos dailės 
muziejaus filialas)

Muzikinis metodas
Šiandien jau pradėta tirti, kaip konkrečios mu-

zikos formos ir detalės veikia tam tikrą lankyto-
jų elgseną muziejuose. Yra įrodyta, kad teigiamas 
emocijas sukelianti muzika gali sukelti pageidau-
jamą elgesį (skatinti gilintis, tyrinėti), paskatinti 
teigiamą muziejaus aplinkos vertinimą, geresnį 
įspūdį, sumažinti neigiamas emocijas. Muzika gali 
padėti kurti atmosferą – raminančią, skatinančią 
tam tikroje aplinkoje priimtiną bendravimo bei po-
kalbių stilių. Be to, mokslininkai nustatė, kad tinka-
mai parinkta muzika mokymosi proceso metu per 
keletą minučių suderina abiejų smegenų pusrutulių 

54 Ten pat
55 Pranskūnienė R. Nardinantis interaktyvumas. Kas tai? 

Muziejų edukacinės programos. Teorija, Praktika.Vilnius. 
2014,  5.
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veiklą, todėl mokymosi procesas darosi lengvesnis, 
lengviau įsisąmoninama sudėtinga informacija. Ta-
čiau atrodo, kad muziejai labai daug neeksperimen-
tuoja, panaudodami muziką ir garsą. Ypač mažai 
naudojama natūralių gamtos, aplinkos garsų, kurie 
lankytojams sukurtų papildomą kontekstą, stimu-
liuotų jų vaizduotę, keltų teigiamas emocijas.  Todėl 
parodose, taikant muzikinį metodą: 

•	Naudokite	muziką.
•	Įrašytus	gamtos,	natūralius	garsus	(paukš-

čių giesmes, gamyklos įrenginių garsus, 
vandens čiurlenimą ir t. t.). 

•	Pasiūlykite	 lankytojams	pamuzikuoti	 įvai-
riais instrumentais. 

•	Naudokite	melodijas,	kviečiančias	visuome-
nę laisvai dalyvauti.

Natūralistinis metodas 
Natūralusis (arba gamtinis) intelektas  – ge-

bėjimas atpažinti ir klasifikuoti floros ir faunos 
objektus. „Muziejų kolekcijos – tai keleto asmenų 
pastangų, kaupiant ir rūšiuojant objektus pagal pa-
našumus ir skirtumus, gyvąją ir negyvąją medžiagą, 
rezultatas, nustatantis tų objektų tarpusavio ryšius. 
Muziejai taip pat galėtų skatinti ir lankytojus tai 
daryti.“56 Kadangi muziejų kolekcijose yra nemažai 
eksponatų, atspindinčių gyvąją ir negyvąją gam-
tą, parodančių objektų panašumus ir skirtumus, 
tarpusavio ryšius, muziejai turi puikias galimybes 
puoselėti natūralųjį intelektą. Žmonėms įdomu ty-
rinėti, identifikuoti ir klasifikuoti įvairius objektus. 
Jiems labai smalsu, kodėl ir kokiais principais re-
miantis objektai patenka į muziejų kolekcijas, kaip 
tyrinėjami, aprašomi, klasifikuojami. 

Gamtinio intelekto žmonės yra jautrūs gamtai, 
todėl noriai įsitraukia į įvairias aplinkos apsaugos 
akcijas, veiklą gamtoje, ekskursijas.

Keletas gerų patarimų: 
•	Suteikite	galimybę	visuomenei	 susipažinti	

su objektų sisteminimu. 
•	Organizuokite	išvykas	į	gamtą.
•	Kvieskite	dalyvauti	aplinkos	apsaugos	akci-

jose.
56 Frøyland Merethe. Daugkartinis patyrimas įvairiose aplin-

kose – MEMUS muziejų pedagogikos teorinis pagrindi-
mas. Prieiga per internetą:  http://www.muzeologija.lv/
sites/default/files/merethe_lit.pdf (žiūrėta 2015-12-03).

•	Pakvieskite	lankytojus	į	muziejų	saugyklas.	
•	Teikite	objektų	identifikavimo	paslaugas.
•	Pasiūlykite	 kitą	 su	 sisteminimu	 susijusią	

veiklą, pvz., kolekcijų sudarymo kursus. 

Edukacinis užsiėmimas „Kretingos dvaro parko žaliosios vais-
tinėlės“. Kretingos kraštotyros muziejus 

Tarpasmeninis (socialinis) metodas
Į muziejų lankytojai dažniausiai ateina kartu su 

socialinėmis grupėmis, dažniausiai tokia socialinė 
grupė tuo pat metu sutinka ir kitus kartu esančius 
žmones. Muziejai raginami skatinti socialinę sąvei-
ką, nes bendravimas leidžia lankytojams eiti giliau 
nei jų individuali patirtis, ugdant žinias ir moky-
mosi būdą. „Mokslininkai įrodė, kad daugiausia 
iš to, ką mokame, gavome neverbaliniu būdu savo 
vaikystėje iš tėvų, artimų giminaičių ir draugų. 
Dėl to yra sakoma, kad labai svarbu mokymas pa-
vyzdžiu, socialinis mokymas, stebėjimu paremtas 
mokymas.“57 Muziejai gali sudaryti tokio mokymo 
sąlygas, naudodami keletą metodų: pvz., norint sti-
muliuoti diskusijas, galima užduoti muziejiniuo-
se tekstuose klausimus, suformuluoti užduotis, 
kurias socialinės grupės turėtų kartu bendradar-
biaudamos atlikti. Lankytojų elgesys muziejuje ir 
diskusijos – ženklas, kad juos eksplozijoje gvilde-
namos temos sudomino. Kalbant apie diskusijas ir 
refleksiją muziejuose, labai svarbu išspręsti ir kitas 
aktualias mūsų muziejams problemas. „Aplankiau 
aštuonis muziejus Vilniuje ir tik viename turėjau 
galimybę atsigerti vandens! O man muziejus be ka-
vos – neįmanomas! Vienas mano kolega Amster-

57 Ten pat
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dame kaip tik tiria, kiek lankytojai patenkinti mu-
ziejais. Jo duomenimis, kava, kavinė ir parduotuvė 
labai reikšmingos, kad lankytojas būtų patenkintas 
apsilankymu.“58 Tai susiję su tuo, ar lankytojai tu-
rės kur susėsti ir malonioje aplinkoje pabendrauti, 
aptarti tai, ką pamatė, ar galės pailsėti, paskaityti. 
Tai labai svarbu, ir net kai nėra galimybės įsteigti 
muziejuje kavinės, tikrai nesunku sukurti poilsio, 
bendravimo zoną, tik reikia noro.  

Kaip vystyti muziejuje? Ką vystyti?
•	Naudoti	objektus	kaip	pradinį	diskusijos	ar	

socialinės veiklos tašką. 
•	Siūlyti	 veiklą	 ir	 užduotis,	 kurios	 turi	 būti	

sprendžiamos kartu su kitais. 
•	Naudoti	tekstą	ir	kitą	medžiagą	dialogui	sti-

muliuoti. 
•	Naudoti	klausimus,	kuriuos	lankytojai	gali	

užduoti vieni kitiems. 
•	Sudaryti	 galimybę	 pabūti	 kartu	 ir	 aptarti	

tai, ką matė.
 

Diskusijos Utenos kraštotyros muziejaus ekspozicijoje 

58 Mensch van Pieter. Nauja mokymosi muziejuose koncep-
cija: naujas požiūris į muziejų komunikaciją. Muziejinin-
kystės studijos, III tomas.  Modernaus muziejaus veiklos 
gairės. Prieiga per internetą: http://www.kf.vu.lt/dokumen-
tai/publikacijos/Muziejininkystes_studijos-III.pdf (žiūrėta 
2016-05-06). 

Vidinis (asmeninis) metodas
Ne visi lankytojai geriausiai išmoksta per soci-

alinę interakciją. Kai kurie pirmenybę teikia asme-
niniam mokymuisi, todėl muziejai turėtų sudary-
ti tokiems lankytojams tinkamas sąlygas mokytis 
savarankiškai. „Tokiais atvejais galima pasiūlyti 
veiklą, susijusią su tema, kuri gali skatinti savaran-
kišką mąstymą, t. y. paprašyti pasakyti nuomonę 
apie ką nors ar pateikti klausimus, kurie neturi at-
sakymų, bet kurie, prieš suformuluojant savo nuo-
monę, skatina naudotis sudėtingomis žiniomis ir 
nuomonėmis.“59 Mokslininkai pabrėžia, kad asme-
ninis įsijautimas išauga, kai lankytojas gali matyti 
savo pasirinkimo ar atliktų veiksmų pasekmes, tai, 
prie ko gali prisidėti kompiuterinės programos ir 
IT naudojimas parodose. 

Kaip vystyti muziejuje? Ką vystyti?
•	Naudoti	objektus	ir	parodyti,	kokį	ryšį	tai	

turi su individualiu lankytoju. 

59 Frøyland Merethe. Daugkartinis patyrimas įvairiose aplin-
kose – MEMUS muziejų pedagogikos teorinis pagrindi-
mas. Prieiga per internetą:  http://www.muzeologija.lv/
sites/default/files/merethe_lit.pdf (žiūrėta 2015-12-03).
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•	Kelti	klausimus,	kurie	sudomina,	skatina	vi-
dines refleksijas ir savęs suvokimą. 

•	Siūlyti	veiklą,	kurią	gali	atlikti	individualiai.	
•	Naudoti	IT.
•	Skirti	vietas	individualiems	apmąstymams.

Skyrelio apibendrinimas

Konstruktyvistinė mokymosi teorija ir konteks-
tualaus mokymosi modelis tvirtina, kad mokymasis 
yra efektyvesnis, jei vyksta per socialinės sąveikos 
procesą specifinėje aplinkoje, kuriai būdingos tam 
tikros emocinės, organizacinės, fizinės ir kultūrinės 
charakteristikos. Žinios turi būti pateiktos autentiš-
kame kontekste, t. y. ten, kur jos taikomos.

Mokymosi aplinką sudaro besimokantysis ir 
vieta ar erdvė, kurioje jis mokosi, naudodamas 

įvairias mokymo priemones, įvairius informacijos 
šaltinius, taikydamas įvairius būdus, rinkdamas ir 
interpretuodamas informaciją, bendraudamas su 
kitu individu. 

Kuriant muziejaus mokymosi aplinką, reikia 
atsižvelgti į tai, kad žmonėms būdingi skirtingi 
mokymosi stiliai (vizualinis, akustinis, kinestezi-
nis ir skaitymo-rašymo) bei daugialypis intelek-
tas (lingvistinis, muzikinis, loginis-matematinis, 
erdvinis, kinestezinis, vidinis asmeninis, tarpas-
meninis ir natūralistinis). Kiekvieno žmogaus do-
minuojantis mokymosi stilius ir intelekto tipas (ar 
kelių kombinacija) lemia jam tinkamų mokymosi 
būdų įvairovę. Todėl muziejai turi taikyti įvairius 
mokymo ir mokymosi metodus, kad galėtų pa-
tenkinti skirtingus lankytojų mokymosi aplinkos 
poreikius.
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Kai užduodame klausimą, koks yra muziejų 
ekspozicijų ir parodų tikslas, muziejininkai atsako: 
atrasti, atskleisti, gilintis, informuoti, lavinti, nuste-
binti, pailiustruoti, palyginti, parodyti, pažinti, per-
teikti, sudominti, suintriguoti, supažindinti, (susi)
mąstyti, įtvirtinti žinias, kurti žinias ir pan. 

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų 
etikos kodekso trečiosios dalies pavadinimas tei-
gia: „Muziejuose saugomi praeities liudijimai gali 
atskleisti naujų žinių“, ketvirtosios dalies pavadi-
nimas nurodo, kad „Muziejai užtikrina galimybę 
vertinti, suprasti ir tvarkyti gamtos ir kultūros 
paveldą.“60 Muziejininkų pavartoti žodžiai muziejų 
ekspozicijų ir parodų tikslams apibūdinti tiesiogiai 
atskleidžia mokymosi tikslus, kaip juos apibūdina 
Benjaminas Bloomas61, kuris su kolegomis nustatė 
tris mokymosi tikslų grupes (domenus): pažinimo 
(kognityvinius) tikslus, afektyvinius (emocinius) 
tikslus ir psichomotorinius tikslus arba įgūdžius:

Bloomo mokymosi tikslų taksonomija 

Pažinimo tikslų grupėje Bloomas su kolegomis 
identifikavo šešis mokymosi tikslus, kuriuos išdėstė 
nuo paprasčiausių (įsiminimas) iki sudėtingiausių 
(kūryba). Žinojimo ir supratimo lygmenis įvardijo 
kaip žinias, o aukštesnius tikslus – kaip gebėjimus:

60 ICOM Muziejų etikos kodeksas. ICOM, 2013. 
61 Bloom B.S. (Ed.). Engelhart M.D., Furst E.J., Hill W.H., 

Krathwohl D.R. (1956). Taxonomy of Educational Objecti-
ves, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David 
McKay Co Inc.

Pažinimo tikslų grupės mokymosi tikslų hierarchija

Formuluodami mokymosi tikslus, ieškome 
tiems tikslams apibūdinti tinkamų veiksmažodžių. 
Čia pateikiame tokių veiksmažodžių pavyzdžius 
pažinimo ir afektyvinei (emocinei) mokymosi tiks-
lų grupei įvardyti62. 

Pažinimo tikslus nusakantys veiksmažodžiai
Kategorija Raktiniai žodžiai (veiksmažodžiai)
Įsiminimas Apibrėžti, informuoti, nustatyti, išvardy-

ti, atsiminti, atrinkti, atpažinti, žinoti, at-
kurti, pakartoti, atpažinti, išdėstyti.

Supratimas Suprasti, pakeisti, atpažinti, apginti, įver-
tinti, paaiškinti, apibendrinti, pailius-
truoti, pateikti pavyzdį, interpretuoti, 
perfrazuoti, perrašyti, apibendrinti, iš-
versti.

Pritaikymas Panaudoti, pakeisti, apskaičiuoti, modifi-
kuoti, numatyti, parengti, atrasti, atskleis-
ti, pagaminti, sujungti, išspręsti. 

Analizavimas Analizuoti, išskaidyti, palyginti, atskirti, 
nustatyti, iliustruoti, susieti, atskirti, at-
rinkti, nubrėžti diagramą.

Vertinimas Vertinti, palyginti, padaryti išvadą, apra-
šyti, paaiškinti, pateisinti, įrodyti, kriti-
kuoti, apginti, apibendrinti, paremti.  

Kūryba Suskirstyti klasėmis (kategorijomis), de-
rinti, sudaryti, sukomponuoti, sukurti, 
paaiškinti, sugalvoti, išrasti, sugeneruoti, 
rekonstruoti, pertvarkyti, perrašyti, apra-
šyti, parašyti, papasakoti.

62 Bloom’s Taxonomy of Learning Domains. Prieiga per in-
ternetą: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.
html (žiūrėta 2016-06-06).

eksPozIcIjų rūšys, jų forMavIMo PrIncIPaI, reMIantIs skIrtIngoMIs švIetIMo teorIjoMIs

Gebėjimai

Žinios
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Afektyvinius (emocinius) tikslus nusakantys 
veiksmažodžiai

Kategorija Raktiniai žodžiai (veiks-
mažodžiai)

Priėmimas: įsisąmonini-
mas, noras išgirsti, dėmesio 
išlaikymas.

Klausti, pasirinkti, aprašyti, 
sekti, pateikti, atsakyti, nu-
rodyti. 

Reagavimas: dalyvavimas ir 
reagavimas. 

Atsakinėti, padėti, klausyti, 
bandyti, diskutuoti, rašyti, 
skaityti, pasakoti. 

Vertinimas: objekto, reiški-
nio, elgesio vertinimas (ver-
čių nustatymas). 

Užbaigti, demonstruoti, at-
skirti, inicijuoti, sujungti, 
pasiūlyti, studijuoti, pasi-
rinkti, dalytis, padaryti.

Vertybių organizavimas: 
vertybių prioritetų nustaty-
mas, išsprendžiant jų tarpu-
savio konfliktus, sukuriant 
unikalią vertybių sistemą. 

Laikytis, keisti, sutvarkyti, 
klasifikuoti, apginti, modifi-
kuoti, parengti organizuoti, 
integruoti, paaiškinti, for-
muluoti, apibendrinti. 

Vertybių apibrėžimas: ver-
tybių sistemos, kuri nustato 
elgesį, turėjimas. 

Veikti, demonstruoti, daryti 
įtaką, klausytis, modifikuo-
ti, atlikti, abejoti, patikrinti, 
išspręsti. 

Psichomotoriniai tikslai pažymi fizinius, įgū-
džiu paremtus žmogaus mokėjimus, susijusius su 
tam tikrais judesiais. Jie taip pat yra skiriami keliais 
lygiais: imitavimo, manipuliavimo, tikslumo, vei-
klos skirstymo ir natūralumo. 

Taigi ekspozicijos ir parodos, kurias lanko lan-
kytojai be gido, gali įgyvendinti žinių įgijimo tiks-
lus. Su gidu galima įgyvendinti dar analizės ir verti-
nimo tikslus. Organizuojant specialius edukacinius 
užsiėmimus, panaudojant skirtingas metodikas, 
galima realizuoti ne tik visus pažinimo, bet ir emo-
cinius bei psichomotorinius tikslus. 

Retai galima išgirsti iš muziejininkų, jog ekspo-
zicija ar paroda daroma tam, kad lankytojas patirtų 
malonumą. Suvokdami, kad ekspozicijos ir parodos 
rengiamos pažinimo tikslais, suprantame, kad jų or-
ganizatoriai turi išmanyti, kaip vyksta pažinimas ir 
mokymasis, grįsti savo veiklą pažinimo ir mokymosi 
teorijomis.

Mokymosi teorijos

Norėdami išsiaiškinti muziejininkų suvokimą 
apie tai, kaip įgyjamos žinios ir įgūdžiai, prašėme 
užrašyti, kas, jų nuomone, yra mokymas ir kas yra 

mokymasis. 44 (iš 46) atsakymai į klausimą, “kas yra 
mokymas?“, buvo vienodo pobūdžio: „žinių suteiki-
mas“, „žinių perdavimas“, „žinių perteikimas“. Vie-
nas atsakymas buvo „sugebėjimas sudominti“ ir vie-
nas – „dalijimasis patirtimi“. Muziejininkų požiūris į 
sąvoką „mokymas“ rodo, jog mokymas suvokiamas 
kaip toks mokytojo – mokinio santykis, kai aktyvus 
yra mokytojas, o mokinys pasyvus, mokytojas per-
teikia žinias ir patirtį mokiniui, mokinys priima. 

Požiūris į sąvoką „mokymasis“ šiek tiek sudė-
tingesnis. Pirmoji atsakymų grupė (19 atsakymų) 
parodo požiūrį į mokymąsi kaip aktyvų procesą, 
kada mokinys pats deda pastangas ko nors išmokti 
(mokosi savarankiškai): „Žinių ir įgūdžių įsisavini-
mas savarankiškai“, „Atsakymo suradimas į klausi-
mą savo jėgomis, pastangomis“, „Pats mokaisi, ste-
bi, analizuoji“ ir panašūs atsakymai. Antroji atsaky-
mų grupė (17 atsakymų) rodo veidrodinį sąvokos 
„mokymas“ atspindį – jei mokymas yra žinių per-
davimas, tai mokymasis yra žinių gavimas, priėmi-
mas: „Įgūdžių ar žinių gavimas ir priėmimas“, „Per-
ėmimas to, kas įdomu, naudinga“, „Įgūdžių ar žinių 
gavimas ir priėmimas“ ir panašiai. Trečioji atsaky-
mų grupė (2 atsakymai) atskleidžia socialinį moky-
mosi aspektą – santykį tarp to, kas moko, ir to, kas 
mokosi (nebūtinai tai yra mokytojas ir mokinys): 
„Abipusis keitimasis patirtimi“, „Abipusė veikla – 
to, kuris moko, ir to, kuris mokosi“. Likusieji atsa-
kymai atspindi įvairus kitus mokymosi aspektus: 
„Suvokimas, ką aš noriu žinoti, kam man to reikia, 
kur ieškoti informacijos“, „Atradimai, įgūdžiai, kū-
ryba“, „Savęs tobulinimas, pažinimas,“ „Nuolatinis 
atradimo džiaugsmas, tobulėjimas“. 

Lyginant atsakymus matyti, kad daugumos są-
monėje susiklosčiusi tokia samprata: jei kas nors 
mane moko, tai aš nesimokau, aš mokausi tik tada, 
kai manęs niekas nemoko. Ta samprata persikelia 
ir į muziejų: muziejų edukacine veikla suvokiama 
dažniausia tik tai, kas vyksta edukaciniams užsiė-
mimams skirtoje patalpoje, vadovaujant edukato-
riui. 

Bihevioristinė, kognityvioji ir konstruktyvisti-
nė mokymosi teorijos

XX amžiaus moksliniuose mokymosi tyrimuo-
se ir analizėje vyravo du skirtingi požiūriai į mo-
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kymąsi – bihevioristinis ir kognityvusis. Abu jie 
skirtingai traktuoja savo tiriamąjį objektą ir skirtin-
gai supranta žmogaus prigimtį.

Biheviorizmas (iš angl. behaviour elgesys)  – 
psichologijos pakraipa, orientuota į žmogaus į el-
gesio analizę. Atsirado XX a. pradžioje kaip ban-
dymas paaiškinti psichikos reiškinius moksliniais 
būdais. Pradininkas  – Johnas B. Watsonas, kuris 
savo darbuose daug rėmėsi rusų mokslininko Ivano 
Pavlovo tyrimais. Watsonas teigė, kad psichologai 
turi atsisakyti nuorodų į vidines mintis, jausmus ir 
paskatas. Anot jo, psichologija, kaip mokslas, turi 
tyrinėti, kaip organizmai reaguoja į jų aplinkos dir-
giklius. Paprasčiau sakant, psichologija turėtų būti 
objektyvus mokslas apie stebimą elgseną. Jų nuo-
mone, visų gyvūnų pagrindiniai mokymosi dėsniai 
vienodi – ir šunų, ir žmonių63. Bihevioristai ieško 
visuotinio mokymosi modelio, paaiškinančio visų 
gyvų organizmų veiklą. Šiuo požiūriu mokyme ir 
mokymesi svarbiausi veiksniai yra mokymas, t. y. 
stimulas, ir mokymo rezultatas, t. y. reakcija. Iš-
mokimas (elgesio pokytis) pasiekiamas, skatinant 
siekiamą (tinkamą, norimą) elgesį ir baudžiant už 
netinkamą. Bihevioristai laikė, kad moksliškai ga-
lima ištirti tik elgesį ir jo pokyčius. To, kas vyksta 
mokinio galvoje (mintys, emocijos), moksliškai iš-
tirti neįmanoma.  

Mokinys suvokiamas kaip pasyvus gavėjas, 
„baltas lapas“ arba tuščias indas, į kurį mokytojas 
„įrašo“ ar „įpila“ žinias. Vadinasi, mokinys žinos, 
išmoks, ką jam pateiks mokytojas, o tai savo ruož-
tu reiškia, kad išmokimas priklauso nuo to, ką daro 
mokytojas, ne mokinys. Mokymasis vyksta nuo 
detalių prie visumos, nuo paprasto link sudėtingo. 
Svarbiausi mokymosi metodai – kartojimas ir kali-
mas, kol bus išmoktas teisingas įgūdis arba įsiminta 
informacija. Mokymosi tikslas – teisingas žinoji-
mas, teisingai įgūdžiai, kurie įteisinami standartais 
ir patikrinami testais bei egzaminais. 

Bihevioristiniu mokymosi modeliu remiasi to-
kios koncepcijos kaip kompetencijomis pagrįstas 
mokymasis, rezultatais grįstas mokymasis, įgūdžių 
lavinimas, treniravimas, įgytų žinių tikrinimas tes-

63 Meyers D. G. Psichologija. Kaunas: Poligrafija ir informati-
ka, 2008.

tavimu, užduotys, kuriose reikia pažymėti teisingus 
atsakymus, ir pan. 

Naujesnė, kognityvinė mokymosi samprata 
išsirutuliojo iš bihevioristų neišspręstų klausimų. 
Nepatenkinti bihevioristų pastangomis tyrinėti 
tik tai, kaip veikia dirgiklių ir reakcijos mecha-
nizmai, kognityvistai siekė aiškintis, kas vyksta 
besimokančiųjų galvose: kaip apdorojama infor-
macija, kaip veikia atmintis. Richardo Atkinsono 
ir Richardo Shiffrino tyrinėjimai vedė prie trum-
palaikės ir ilgalaikės atminties koncepcijos ir su-
pratimo, kaip informacija perkeliama iš vienos at-
minties į kitą arba kodėl neperkeliama (Atkinso-
no-Shiffrino modelis). Jeanas Piaget pateikė mo-
kymosi ir pažintinės veiklos modelį, kuris teigia, 
kad mokymosi procesas yra sąveika tarp individo 
ir aplinkos. Mokymosi esmė yra tarpusavio sąvei-
kos procesas tarp koncepcijų ar schemų akomo-
davimo (pritaikymo) gyvenimo patirtims ir pa-
tirčių asimiliavimo (įtraukimo) į egzistuojančias 
koncepcijas iš gyvenimo. 

Paskutinį XX a. dešimtmetį psichologai ir švie-
timo specialistai prakalbo apie konstruktyvistiš-
kai suprantamą mokymąsi, t. y. tokią veiklą, kuri 
pabrėžia individo aktyvų vaidmenį, apdorojant 
informaciją ir konstruojant žinias. Pagal Pasi Sah-
lbergą64, konstruktyvizmas iš tikrųjų yra ne mo-
kymosi, bet žinojimo teorija. Ji nėra siejama su jo-
kiu mokymąsi aiškinančiu modeliu, bet veikiau su 
daugeliu mokymosi teorijų, grindžiamų tokiais pat 
teoriniais pradmenimis. Jo pagrindas yra konstruk-
tyvistinė mokslo teorija, kognityvinė psichologija ir 
ypač geštaltpsichologija (vok. Gestalt – pavidalas, 
forma, struktūra). 

Pagal geštaltpsichologiją, žmogus nesąmonin-
gai sujungia visus suvokiamus dalykus į tam ti-
kras grupes, struktūras (geštaltus), papildydamas 
trūkstamas detales. Sujungiama remiantis įvairio-
mis taisyklėmis: papildant trūkstamas dalis, gru-
puojant panašius daiktus, priskiriant vienus daik-
tus kitiems, simetrija ir t. t. Pasaulio suvokiamas 
nuo visumos link detalių, o ne nuo detalių link 
visumos. 
64 Sahlberg P. Kaip suprantamas mokymas? Prieiga per in-

ternetą: http://www.mtp.smm.lt/dokumentai/Informaci-
jaSvietimui/KonferencijuMedziaga/200505Sahlberg.doc 
(žiūrėta 2016-01-27). 
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Konstruktyvistai pabrėžia mokinių ankstesnės 
žinių struktūros svarbą. Mokantis ne tik klausoma-
si, stebima arba jaučiama, įsivaizduojama, bet taip 
pat pasitelkiamos individo vystymosi ir patirties 
pagrindu susiformavusios mąstymo struktūros. 
Mokinys konstruoja įvykių ir reiškinių sąvokas, 
remdamasis savo patirtimi ir anksčiau sukonstruo-
tais modeliais. Vadinasi, tai, ko išmokstame, pri-
klauso iš esmės nuo aplinkos, kurioje mokomasi, 
informacijos pobūdžio ir mokinio ankstesnių žinių. 
Ryšys tarp mokinio turimų žinių ir naujos informa-
cijos yra veiksnys, kuris, mokinio akimis, mokymą-
si padaro prasmingą. Šia prasme svarbi Levo Vy-
gotskio teorija apie artimos raidos sritį, kuri teigia, 
kad nauja informacija neturi viršyti besimokančio-
jo galimybės ją suvokti.

Konstruktyvistai pabrėžia, kad mokinio žinios 
ir supratimas yra veikla, o ne informacija apie iš-
orės pasaulį. Todėl išmokimui svarbu ne tiek tai, ką 
daro mokytojas, kiek tai, ką daro mokinys. Kadangi 
kiekvieno asmens nuomonės ir turima patirtis ski-
riasi, niekas negali taip pat mokytis ir išmokti, nors 
ir yra vienodai mokomi.

Konstruktyvistinės pažiūros pasireiškia įvairio-
mis atmainomis: aktyvuotas mokymasis, problemi-
nis mokymasis, mokymasis tyrinėjant ir pan. Visas 
atmainas jungia tai, kad jos skatina besimokančiųjų 
laisvą užduotos temos tyrinėjimą apibrėžtoje struk-
tūroje. Mokytojas veikia kaip pagalbininkas, kuris 
skatina mokinius pačius atrasti principus ir dėsnius 
arba konstruoti žinias, atsakant į atvirus klausimus 
ar sprendžiant realaus gyvenimo problemas. 

Kontekstualusis mokymasis
Uždavus klausimą mokytojams ir muziejinin-

kams, kodėl naudinga mokinius vesti į muziejus 
ir dalyvauti muziejaus edukaciniuose renginiuose, 
dažniausiai girdimas toks atsakymas: tai svarbu dėl 
kito, skirtingo nuo mokyklos, konteksto / aplinkos, 
kurį gali suteikti muziejus. 

Kontekstualaus mokymosi koncepcija tiesiogiai 
išplaukia iš konstruktyvistinio požiūrio į mokymą-
si. Pastebėta, kad daugumai žmonių sunkiai sekasi 
susieti abstrakčias teorijas, žinias, kurių jie mokosi, 
su tuo, ką tos žinios reiškia ir kaip jas taikyti. 

Taip atsitinka todėl, kad tradiciniai mokymo 

metodai, dažniausiai taikomi klasėje, neatsižvel-
gia į mokymosi motyvacijos ypatybes ir į tai, kaip 
mokiniai įsisavina informaciją. Pastebėta, kad 
matematikos, kalbų mokymosi pasiekimai pas-
tebimai gerėja, kai jiems sudaromos galimybės 
susieti naują informaciją su jų turima patirtimi 
ir turimomis žiniomis. Mokinių įsitraukimas į 
mokymąsi smarkiai išauga, kai jie supranta, kam 
reikalingos tos abstrakčios teorijos ir koncepci-
jos, kurių jie mokomi. Kontekstualaus mokymosi 
teorija teigia, kad išmokstama tik tada, kai nauja 
informacija įgauna prasmę mokinio pažiūrų sis-
temoje65. 

Kontekstualusis mokymasis remiasi trimis pa-
grindinėmis sampratomis:

1. Pažinimas yra situacinis. Fizinis ir psi-
chinis kontekstas, kuriame vyksta moky-
masis, sudaro integralią mokymosi dalį. 
Egzistuoja ryšys tarp to, ko išmokstame, 
ir kokioje aplinkoje mokomės; kaip tai, 
ko mokomės, yra susiję su mūsų darbo 
ar gyvenimo kontekstu ir suvokimu, kiek 
tai bus galima panaudoti.  

2. Pažinimas yra socialus. Mokymasis nėra 
tiesiog individualus žinių konstravimas. 
Sąveika su kitais asmenimis socialinėse 
mokymosi aplinkose yra esminis fakto-
rius, lemiantis, ko ir kaip išmokstama. 
Bendraudami mes pasitikriname, kiek 
mūsų susiformuoti realybės konstruktai 
dera su kitų žmonių konstruktais, taip 
pat pasitikriname savo suvokimą, be to, 
bendraudami mokymosi kontekste su ki-
tais asmenimis išmokstame naujų pažini-
mo instrumentų.  

3. Pažinimas yra pasiskirstęs. Kadangi 
mes dalyvaujame įvairiose situacijose, 
kiekvienas iš mūsų įgyja skirtingų mo-
kymosi patirčių, skirtingai suvokia tuos 
pačius įvykius, reiškinius, turi skirtingą 
mokymosi stilių, įvairius informacijos 
šaltinius. Vadinasi, grupėje žinojimas vi-
sada yra įvairus, skirtingas. Mokymasis 

65 Imel S. Contextual Learning in Adult Education. Practical 
Application Brief No.12. Ohio State University, 2000. Priei-
ga per internetą: http://www.calpro-online.org/eric/docs/
pab00021.pdf (žiūrėta 2016-05-19).
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grupėje praturtina. Kai sudaromos sąly-
gos mokytis bendradarbiaujant su kitais, 
grupėmis, mokymasis paprastai yra efek-
tyvesnis.

Bihevioristinė ekspozicija (bihevioristinis muziejus)

George‘as E. Heinas teigia, kad pasaulyje nėra 
muziejaus, kuris visiškai atitiktų konstruktyvistinio 
muziejaus kriterijų66. Tačiau lygiai taip pat galima 
teigti, kad nėra muziejaus, kuris visiškai atitiktų bi-
hevioristinio muziejaus kriterijų. Šia prasme labai 
taikli vieno konferencijos dalyvio, kurį cituoja Hei-
nas, mintis:

„Mokymas yra įtraukiantis, bet vien tai dar 
nereiškia, kad mokinys kažką atranda. Ir priešin-
gai, vien dėl to, kad mokytojas didaktiškai skai-
to paskaitą, dar nereiškia, kad mokinys nepatiria 
atradimo.“67

Dauguma muziejų Lietuvoje yra įkurti XX a. pir-
moje pusėje – XX a. viduryje, kai dominavo bihevio-
ristinis požiūris į mokymąsi. Šis požiūris iki šiol yra 
vyraujantis. Tai priklauso ne tik nuo muziejininkų, 
bet ir nuo švietimo sistemos, jos požiūrio į švietimą 
ir mokymąsi. Švietimo sistemos požiūris Lietuvo-
je, nepaisant įvairių reformų, išlieka bihevioristinis, 
mokymas (pagal Bloomo taksonomiją) nukreiptas į 
įsiminimo ir supratimo (žinių) lygį. Todėl nenuosta-
bu, kad pažvelgus į muziejų ekspozicijas galima pa-
stebėti, jog dauguma iš jų yra sudarytos, remiantis 
bihevioristine mokymosi teorija, laikant, kad žiūro-
vui reikia viską paaiškinti (jį mokyti). Jam reikia pa-
teikti objektyvius faktus ir įrodytą tiesą. 

Bihevioristinis muziejus yra hierarchiškas. Ži-
nias suformuoja profesionalūs istorikai, jame žinios 
yra nuleidžiamos „iš viršaus į apačią“, muziejus ir 
jo gidai, ekspozicijos, edukatoriai yra aktyvūs žinių 
formuotojai, lankytojai laikomi pasyviais žinių pri-
ėmėjais.

Interpretacijai ir kitokių prasmių ieškojimui bei 
radimui yra labai mažai vietos. Jei duodamos ko-

66 Hein George E. The Constructivist Museum. Prieiga per 
internetą: http://www.columbia.edu/itc/anthropology/
schildkrout/6353/client_edit/week13/hein8.pdf (žiūrėta 
2016-02-05).

67 Hein George E. Learning in the Museum. Routledge, 
1998,  30.

kios nors individualios ar grupinės užduotys eks-
pozicijose ar edukacinių renginių metu, jos formu-
luojamos taip, kad lankytojai rastų teisingą atsaky-
mą ir už tai būtų apdovanoti.

Bihevioristinis muziejus paprastai suvokiamas 
kaip vadovėlio iliustracija. Eksponatai turi paro-
dyti, kad vadovėlio tiesos yra „teisingos“. Ekspona-
tams, kurie neatskleidžia procesų „teisingai“, eks-
pozicijoje vietos nėra arba proceso pasakojime jie 
praleidžiami. 

Bihevioristiniame muziejuje paprastai yra daug 
teksto, nes manoma, kad reikia paaiškinti, kaip eks-
ponatai yra susiję su reiškiniu, kurį atskleidžia eks-
pozicija (dažnai iš tiesų to reikia). 

Bihevioristiniame muziejuje nėra vietos papras-
tų žmonių istorijoms, nes jos yra „nemoksliškos“ ir 
„neteisingos“. 

Kalbant konstruktyvistiniais terminais, bihe-
vioristinis muziejus siekia lankytojų galvose sukurti 
vienodą reiškinių suvokimo konstruktą. 

Bihevioristinė ekspozicija ar muziejus leidžia 
aiškiau prognozuoti, ką supras, sužinos lankytojas, 
aiškiau planuoti ir įgyvendinti mokymosi tikslus, ir 
patikrinti, kaip ir ko lankytojai išmoko. Tačiau tokia 
ekspozicija palieka mažai kūrybos ir interpretacijos 
laisvės, ekspozicija gali tapti dogmatiška, konser-
vatyvi, nuobodi ir neįdomi. Lankytojas turi mažai 
laisvės pasirinkti lankymo kryptį, nes būtinai turi 
eiti nustatytu maršrutu ir atkreipti dėmesį į tam ti-
krus eksponatus. Eidamas kitokiu, negu nustatytas, 
maršrutu ir žiūrėdamas į „ne tuos“ eksponatus, jis 
gali susidaryti „klaidingą“ suvokimą. Salių prižiūrė-
tojų pareiga – ne tik užtikrinti eksponatų saugumą, 
bet ir nukreipti lankytojus teisinga kryptimi. 

Bihevioristinė ekspozicija paprastai (praktiškai 
visada) yra linijinė ir chronologinė. 

Konstruktyvistinė ekspozicija (konstruktyvistinis muziejus)

Matant bihevioristinės ekspozicijos ribotumus, 
bandoma ieškoti būdų, kaip juos įveikti, pasinau-
dojant konstruktyvistiniu požiūriu į pažinimą ir 
mokymąsi. 

George‘as E. Heinas taip aprašė konstruktyvisti-
nės ekspozicijos bruožus68:

68 Hein George E. Learning in the Museum. Routledge, 2004.
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•	Į	ekspoziciją	yra	ne	vienas	įėjimas,	nėra	nu-
statytos ėjimo (žiūrėjimo) krypties, kelio. 

•	Ekspozicija	suteikia	įvairių	aktyvaus	moky-
mosi galimybių.

•	Joje	pateikiami	įvairūs	požiūriai.
•	Ekspozicija	sudaro	galimybes	lankytojams	

sietis su objektais (idėjomis) per įvairią vei-
klą ir patirtis, kurios panaudojama lankyto-
jų gyvenimo patirtis.

•	Suteikia	medžiagą	 ir	 patirtis,	 leidžiančias	
mokiniams eksperimentuoti, tyrinėti ir pa-
daryti išvadas, remiantis mokymosi progra-
ma. 

Muziejininkams kyla klausimų, kaip tai įgyven-
dinti, o pradėję įgyvendinti jie susiduria su dideliais 
techniniais ir pačių muziejininkų sampratos iššū-
kiais.  

Pirmas iššūkis. Ko lankytojai išmoks (ką suži-
nos), jei juos paliksime pačius kurti (konstruoti) 
savo žinojimą? 

Bihevioristinio muziejaus atstovai gali ironiškai 
nusišypsoti. Nėra problemos: reikia padaryti aiš-
kius aprašymus, kas ką reiškia, nurodyti judėjimo 
kryptį, pateikti aiškius atsakymus, akcentuoti, kas 
yra svarbiausia, ką lankytojas turi žinoti. Galima 
sukurti ekspozicijos lankymo užduotį, kad lanky-
tojas atrastų reikalingus eksponatus ir perskaitytų 
pateiktą informaciją. Išeidami iš ekspozicijos lan-
kytojai atsako į testo klausimus, kurie suformuluoti 
pagal įvykdytą užduotį. Už teisingą testą lankytojai 
apdovanojami. 

Tačiau jei mes pritariame minčiai, kad kiekvie-
nas asmuo konstruoja savo žinojimą, remdama-
sis savo patirtimi, ir asimiliuoja arba akomoduoja 
naują informaciją į jau esamus konstruktus, kad 
kiekvienas suvokia ekspoziciją skirtingai ir išmoks-
ta skirtingų dalykų net vienodai mokomas, tai taip 
paprastai neišeina. 

Pirma, mes tikriname tai, ko siekėme, kad jie 
išmoktų, tačiau vis tiek neturime jokio supratimo, 
kokį žinojimo konstruktą lankytojas išsinešė iš mu-
ziejaus. Jis tik teisingai atsakė į testą. Nepaisant to, 
jis gali išeiti iš muziejaus išmokęs visiškai skirtingų 
dalykų, negu siekė parodos kuratoriai. Pavyzdžiui, 
apsilankęs žinomo autoriaus kūrybos parodoje su 
šeima, lankytojas išeis galvodamas, kad daugiau į 

šitą muziejų neis – ne dėl to, kad kažkas negerai su to 
autoriaus kūryba arba eksponavimu, o dėl to, kad jo 
šeimą iš paskos visą laiką sekiojo muziejaus prižiūrė-
toja ir priekaištavo, kad vaikas laksto arba garsiai kal-
ba. Nieko iš to, kas buvo rodoma, lankytojo galvoje 
neišliko, jis išmoko vieną dalyką – muziejus nedrau-
giškas lankytojams, ir ypač lankytojams su šeima. 

Muziejus gali keisti požiūrį į muziejaus eduka-
cijos tikslus. Galima savęs paklausti: ar tikrai svar-
bu, kad visi lankytojai sužinotų / išmoktų tą patį? 
Gal priešingai – geriau padėti lankytojams sufor-
muoti skirtingą, jų pačių supratimą? Jei taip, tada 
muziejaus ekspozicija turi iš esmės keistis. Tačiau 
tam reikia pakeisti muziejininkų mąstymą apie lan-
kytoją ir muziejaus santykį su juo. Reikia iš esmės 
permąstyti, kiek ir kokios informacijos teikti lanky-
tojui ir kaip ją pateikti. 

Yra dvi kraštutinės galimybės: pirma, mažinti in-
formacijos apie eksponatus, siekiant nenukreipti lan-
kytojų mąstymo ir supratimo viena kryptimi, antra, 
priešingai, didinti informacijos, pateikiant skirtingus 
požiūrius. Muziejuje skirtingose ekspozicijose gali 
būti taikomi skirtingi būdai. Tai priklauso nuo eks-
ponatų prigimties ir nuo ekspozicijos tikslų. 

Kaip jau minėta, žmogus konstruoja savo pa-
žinimą, siedamas naują informaciją su jau turima 
asmenine pasaulio pažinimo schema (konstruk-
tu). Leonas Festingeris 1956 m. aprašė psichologinį 
reiškinį, susijusį su Vygotskio mintimi apie artimos 
raidos sritį, kurį pavadino kognityviniu (pažinti-
niu) disonansu69. Kognityvinis disonansas sukelia 
diskomfortą (ar net stresą), kurį patiria žmogus, 
susiduriantis su nauja informacija, prieštaraujan-
čia asmens susikurtam pasaulio konstruktui, turi-
miems įsitikinimams, idėjoms ar vertybėms. Kylan-
tį diskomfortą žmogus siekia sumažinti ir gali tai 
padaryti keliais būdais:

•	Priimti	naują	informaciją	(pagal	Piaget,	asi-
miliuodamas ar akomoduodamas „a..., da-
bar aišku“).

•	Atmesti	naują	informaciją	(„nesąmonė“).	
•	Sukonstruoti	kitą	konstruktą,	kuris	derina	

abu požiūrius („gal pas juos gali būti ir taip, 
bet pas mus...“).

69  Festinger L. (1962). Cognitive dissonance. Scientific Ame-
rican 207 (4): 93–107. 
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Naujos informacijos atmetimą dažnai dar lydi 
bausmė naujos informacijos nešėjui: „daugiau nei-
siu į tą muziejų“, „daugiau neisiu į pono / ponios 
X paskaitą“, „daugiau nežiūrėsiu šios laidos“ ir pan. 

Todėl rengdami parodą ar ekspoziciją turime 
galvoti, kaip priartinti naują informaciją prie lan-
kytojo, nutiesti tiltus. Bihevioristinėje ekspozicijoje 
bus daug papildomos rašytinės ir vaizdinės infor-
macijos, išspausdintos arba kompiuteriniuose ter-
minaluose, paaiškinančios, kas ir kaip yra „iš tikrų-
jų“. 

Konstruktyvistinių pažiūrų kuratoriai ieško ki-
tokių išeičių. Kai kurie muziejai siekia ekspozicijoje 
tarp neįprastų eksponatų (pavyzdžiui, archeolo-
ginių radinių) įterpti lengvai atpažįstamų daiktų, 
turinčių tokią pat funkciją, paskirtį. Kiti daro prie-
šingai – tarp įprastinių eksponatų įdeda neįprastinį 
arba seną, taip sukeldami asociacijas, įgalinančias 
sujungti seną ir naują eksponatą, seną ir naują in-
formaciją. 

Informacinės technologijos, kompiuteriniai ter-
minalai, išmanieji telefonai suteikia naujų galimy-
bių. Užuot draudęs naudotis mobiliais telefonais, 
muziejus gali pasirinkti priešingą strategiją – su-
daryti sąlygas ieškoti informacijos, pasinaudojant 
internetu, pateikiant užkoduotos QR koduose (ma-
tricos koduose) prie eksponatų. Ten gali būti pa-
teikiama įvairi informacija, skirtingos nuomonės. 
Tai labai artima bihevioristinei ekspozicijai, skiriasi 
pati informacija, kur ne tiek duodami atsakymai, 
kiek užduodami klausimai, ir lankytojas palieka-
mas pats rasti atsakymus. 

Antras iššūkis. Kaip mokymąsi padaryti akty-
vų? Kaip įtraukti lankytojus į mokymąsi?

Tiek bihevioristinio, tiek ir konstruktyvistinio 
muziejaus atstovai tyrinėja lankytojų poreikius, ir 
vieni, ir kiti žino, kad lankytojai muziejuje nori ak-
tyvios veiklos. Skiriasi ne tiek pačios veiklos, kiek 
supratimas, kokius rezultatus šios veiklos turėtų 
duoti: įsisavinti informaciją, išmokti teisingus atsa-
kymus (bihevioristinis muziejus) ar suprasti proce-
sus ir idėjas ir gebėti rasti atsakymus (konstrukty-
vistinis muziejus). 

Nežiūrint, kad abu muziejai gali naudoti tuos 
pačius mokymo ir mokymosi metodus, vis tik ga-
lima teigti:

•	Bihevioristinis	muziejus	labiau	linkęs	nau-
doti pasyvius mokymosi metodus: skaitymą 
ir rašymą, demonstracijas, vaizdo (skaidrių, 
kino) demonstravimą, garso įrašų klausy-
mąsi, paskaitas, ekskursijas. Jeigu ekspozici-
joje lankytojams siūlomos atlikti užduotys, 
jos dažniausiai bus susijusios su teisingų 
atsakymų radimu, testo pildymu. Toks mu-
ziejus mažiau naudoja tokius metodus, kaip 
diskusijos ir debatai, atvejų analizė, scenari-
jų kūrimas ir analizavimas, mokymasis tyri-
nėjant, projektinis mokymasis. 

•	Konstruktyvistinis	 muziejus,	 priešingai,	
daugiau linkęs eiti tyrinėjimo, klausimų 
aiškinimosi, diskusijų ir debatų, akcijų or-
ganizavimo keliu ir mažiau naudoja video 
filmų, demonstracijų, paskaitų. Toks muzie-
jus siekia labiau įtraukti lankytojus į aktyvią 
veiklą ir kūrybą. Informacija pateikiama 
nevienareikšmiškai, parodoma, kaip idė-
jos susiduria, konfliktuoja tarpusavyje, kad 
dažnai nėra vieno teisingo atsakymo, yra 
daug galimų įvykių ir reiškinių interpretaci-
jų. Tai skatina lankytojus kurti savas inter-
pretacijas. 

Vienas iš įdomių būdų įtraukti muziejų lan-
kytojus į turinio formavimą yra vadinamasis eks-
ponatų „etiketavimas“ (angl. tagging). Pavyzdžiui, 
Niujorko Metropoliteno muziejus 2005 metais pa-
kvietė savanorius į eksperimentą: suteikti raktinius 
žodžius, etiketes („tagus“) trisdešimčiai muziejaus 
eksponatų70. Paaiškėjo, kad šiems trisdešimčiai kū-
rinių lankytojai suteikė tokių apibūdinimų, kurie 
80 proc. nesutapo su oficialiais eksponatų aprašais. 
Projektas paskatino tyrinėti, kiek ir kaip galima 
įtraukti tuos apibūdinimus į „oficialią“ apyvartą, 
kaip vertinti tas „naiviąsias interpretacijas“. 

Kita įdomi muziejų veikla, įtraukianti muzie-
jaus tinklalapio lankytojus į muziejaus veiklą, yra 
„Vartotojų generuojamas turinys“71 (User – Genera-
ted Content, UGC). Tinklalapio lankytojai kviečia-
mi dalytis nuotraukomis, dokumentais, komenta-
rais, prisiminimais. 
70 Hellin-Hobbs Yvonne. The Constrctivist Museum and the 

Web. Prieiga per internetą: http://www.bcs.org/upload/
pdf/ewic_ev10_s4paper2.pdf (žiūrėta 2016-02-05).

71 Ten pat.
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Muziejai siekia įtraukti lankytojus, organizuoda-
mi edukacines programas, koncertus, panaudodami 
laiko rekonstrukcijas, teatro elementus, amatų dienas, 
gyvosios archeologijos renginius, dailės plenerus, kū-
rybines stovyklas, paminklosaugos ir gamtosaugos 
akcijas, įvairius konkursus, stalo ir grindų žaidimus, 
diegdami kompiuterinius terminalus ir panašiai. 

Trečias iššūkis. Kaip sukurti aplinką, kuri 
būtų fiziškai, socialiai ir intelektualiai prieinama, 
priimtina mokymuisi?

Kognityvinis požiūris į mokymąsi paskatino ty-
rinėti besimokantį asmenį įvairiais aspektais, ne tik 
paskatos-reakcijos, elgesio permainų požiūriu. 

Tyrimai parodė, kad žmonės turi skirtingą 
mokymosi stilių, kuris priklauso nuo to, kaip jie 
labiausiai linkę įsisavinti informaciją: žiūrėdami, 
klausydamiesi, skaitydami ir rašydami ar kažką 
konkretaus veikdami (angliškai VARK: Visual, 
Aural, Read / Write, Kinesthetic)72. Taigi kurdami 
mokymosi aplinką muziejuje, turime atsižvelgti, 
kad lankytojai gali turėti skirtingus mokymosi sti-
lius ir dėl to turime pateikti informaciją skirtingais 
būdais, metodais, panaudojančiais skirtingus infor-
macijos priėmimo kanalus. 

Kita vertus, mokymosi stilius galima klasifikuoti 
pagal tai, kaip žmogus suvokia ir analizuoja informa-
ciją. Pagal tai skiriami stebėtojai, teoretikai, praktikai, 
aktyvistai73. Tai veda prie išvados, kad informacija tu-
rėtų būti pateikiama naudojant skirtingas veiklas. 

1983 metais JAV Harvardo universiteto profe-
sorius Hovardas Gardneris pristatė daugiasluoks-
nio intelekto teoriją, kuri teigia, kad kiekvieno iš 
mūsų intelektas yra daugialypis, jį sudaro aštuonios 
intelekto (protinių gebėjimų) rūšys: loginis-mate-
matinis, tarpasmeninių santykių, erdvės suvokimo, 
muzikinis-ritminis, refleksijos (vidinis asmeniš-
kas), kinestezinis, žodinis-lingvistinis (verbalinis) 
ir natūralusis (gamtinis) intelektas.74 2005 m. Me-

72 Introduction to VARK. Do you know how you learn? Pri-
eiga per internetą: http://vark-learn.com/introduction-to-
vark/ (žiūrėta 2016-05-19). 

73 Lukošūnienė V. Mokymosi stiliai. Muziejų edukacinės pro-
gramos suaugusiesiems. Sud. Bėkšta A. Vilnius: Gimtasis 
žodis, 2010.

74 Lukošūnienė V. Daugiasluoksnis (daugialypis) intelektas/
Muziejų edukacinės programos suaugusiesiems. Sud. Bėkš-
ta A., Vilnius: Gimtasis žodis, 2010.

rethe Frøyland aprašė, kaip muziejai galėtų pasi-
naudoti žinojimu apie daugiasluoksnį intelektą or-
ganizuodami savo veiklą.75 

Rašydamas apie muziejaus aplinką, tinkamą 
konstruktyvistiniam muziejui, George‘as E. Heinas 
atkreipia dėmesį į šiuos dalykus:76

Judėjimo laisvė. Muziejaus lankytojas gali lais-
vai judėti muziejuje, siekdamas savo interesų ir po-
reikių, ir gali nustatyti, kur jis dabar yra, lankyto-
jai gali gauti muziejaus žemėlapį, pagal kurį galėtų 
orientuotis. Muziejuje turi būti aiškios nuorodos, 
tematinės zonos, pažymėtos ne tik užrašais, bet ir 
skirtingomis spalvomis, skirtingu dizainu. Bihe-
vioristiniame muziejuje nurodoma, kaip reikia eiti 
per muziejų, konstruktyvistinių pažiūrų muzieju-
je – ką kur galima rasti. 

Patogumas (komfortas). Lankytojas nori būti 
patogioje aplinkoje, kuri atitinka lankytojų porei-
kius ir nesukuria nepatogumo dėl pernelyg agresy-
vaus pojūčių dirginimo (agresyvios spalvos, garsai, 
kvapai, formos ir pan.). Ekspozicijos ir parodos tu-
rėtų būti įrengiamos taip, kad jas galėtų lankyti ne 
tik sveiki, bet ir neįgalūs žmonės, įrengiamos poilsio 
zonos, pateikiama informacija apie artimiausius tua-
letus, kūdikių maitinimo ir pervystymo vietas ir pan.

Kompetencija. Ekspozicijos, informacija apie 
eksponatus ir reiškinius, kuriuos tie eksponatai at-
skleidžia, turi būti organizuoti taip, kad lankytojas 
jaustųsi galįs tai suprasti, galėtų susieti naują infor-
maciją su jau turima. Nauja informacija neturi vir-
šyti lankytojų galimybės ją suvokti. 

Kontrolė. Lankytojai nori jaustis saugiai. Pa-
vyzdžiui, stovėjimas nugara į atvirą erdvę apžiūrint 
eksponatus (kaip dažniausiai vyksta muziejuose) 
žmonėms nėra natūraliai priimtinas. Retai matysi-
me darbuotojus biuruose, kurie sėdėtų atsukę nu-
garą į kambarį, prie stalo, pastatyto prie sienos. Kita 
vertus, lankytojai jaučiasi labai nejaukiai, kai jiems 
iš paskos sekioja salių prižiūrėtojai. Muziejuose 

75 Frøyland M. Daugkartinis patyrimas įvairiose aplinkose – 
MEMUS muziejų pedagogikos teorinis pagrindimas. Priei-
ga per internetą: http://www.muzeologija.lv/sites/default/
files/merethe_lit.pdf (žiūrėta 2016-02-05).

76 Hein George E. The Constructivist Museum. Prieiga per 
internetą: http://www.columbia.edu/itc/anthropology/
schildkrout/6353/client_edit/week13/hein8.pdf (žiūrėta 
2016-02-05).
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lankytojams pernelyg dažnai nustatoma labai daug 
apribojimų ir draudimų, užmirštant informaciją 
apie tai, kas galima, kokios paslaugos ar patogumai 
jiems prieinami. 

Mokymasis yra efektyvesnis, kai mokomasi 
grupėmis. Muziejų lankytojų tyrimai aiškiai rodo, 
kad į muziejus žmonės ateina grupėmis – su drau-
gais, šeima, klase. 

Jau rašėme, kad Knudas Illerisas teigia, jog mo-
kymosi situacijoje visada egzistuoja trys aspektai:77 
kognityvinis (pažinimo), emocinis ir socialinis. 
Todėl, galvodami apie muziejaus aplinkos kūrimą, 
muziejininkai privalo nepamiršti taip ją organizuo-
ti, kad būtų patenkinti ir emociniai bei bendravimo 
poreikiai. Jie svarbūs patys savaime, bet, kita vertus, 
jie būtini efektyviam mokymuisi. Taigi muziejus 
turi pagalvoti apie tai, kaip sudaryti sąlygas lanky-
tojams muziejuje kartu pažinti, bendrauti, aptarti 
įspūdžius, patirti teigiamų emocijų. 

Netinkamas vieno muziejaus darbuotojo elge-
sys, kuris sukelia neigiamas emocijas, gali sugriauti 
viso muziejaus pastangas. 

77 Illeris K. (2003). Žvilgsnis į suaugusiųjų mokymosi motyva-
ciją. Vilnius: LSŠA.

Skyrelio apibendrinimas

Muziejininkų požiūriu muziejai ekspozicijas ir 
parodas rengia iš esmės tik pažinimo, mokymosi 
tikslais.

Muziejininkai, kurie rengia ekspozicijas ir par-
odas, turėtų išmanyti mokymosi teorijas, kad eks-
pozicijos ir parodos pasiektų pažinimo, mokymosi 
tikslus.

Daugelio muziejininkų samprata apie mokymą 
ir mokymąsi yra vis dar susijusi su bihevioristine 
mokymosi teorija, tačiau muziejams svarbu supras-
ti, kad yra ir kitų mokymosi teorijų, kurios į moky-
mąsi, pažinimo kūrimą žiūri visiškai kitaip.

Bandymai kurti ekspozicijas ar parodas, kurios 
remiasi kitokiomis mokymosi teorijomis, reika-
lauja keisti muziejininkų sampratą apie muziejaus 
ir lankytojo santykį, keisti savo elgesį ir tai, kokie 
eksponatai rodomi, kaip ir kokia informacija pa-
teikiama, kaip lankytojai įtraukiami į mokymosi 
procesą.  

Kadangi mokymuisi svarbu kognityvinis, soci-
alinis ir emocinis aspektai, muziejus turi pagalvoti 
apie tai, kaip sudaryti sąlygas lankytojams muzieju-
je kartu pažinti, bendrauti, aptarti įspūdžius, patirti 
teigiamų emocijų. 
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eksPozIcIjos laIko PožIūrIu

Turkų rašytojas, Nobelio premijos laureatas, 
Orhanas Pamukas rašo: „Tikri muziejai yra vietos, 
kur Laikas transformuojamas į Erdvę.“ 

2008 m. jaunas estų mokslininkas Mariannas 
Raismas78 pateikė įdomių įžvalgų apie muziejų eks-
pozicijas laiko požiūriu. 

Praeities mitas, kurį kuria muziejus, priklauso 
nuo kūrėjų požiūrio: herojiško ar nostalgiško, be-
siremiančio individu ar visuomene, tiesiniu ar ci-
kliniu laiko traktavimu, baigtiniu ar besitęsiančiu 
įvykių interpretavimu. 

Aptardamas laiko koncepciją, Raismas atkrei-
pia dėmesį į tris pagrindines laiko interpretacijas: 
linijinę, kur laikas yra absoliutus ir kinta tolygiai 
iš begalinės praeities į begalinę ateitį, ciklinę, kuri 
remiasi pasikartojančiais gamtos, istorijos ir as-
meninio gyvenimo ciklais, pažymimais įvairiomis 
tradicijomis ir ritualais, bei cirkuliuojančio (ak-
tualizuojančio) laiko, kai įvykiai ir faktai iš naujo 
interpretuojami, aktualizuojami ir nėra laikomi už-
baigtais. 

Anot jo, analizuojant laiko suvokimą kaip tam 
tikrą modelį, jį galima skirstyti ir į asmeninį ir so-
cialinį laiką. Paveldo išsaugojimo kontekste toks 
skirstymas vaidina labai svarbų vaidmenį. Kyla 
klausimas, ar mes turime omenyje asmeninį, ar so-
cialinį laiką, kai kalbame apie praeitį, nes dažniau-
siai jie tarpusavyje yra nesinchroniški. Ar istorijos 
pagrindas yra asmeninė atmintis, prisiminimai, ar 
dokumentai? Ar istoriją kuria individai, ar sociali-
nė sistema? 

Laiko traktavimo permainos buvo vienos iš 
svarbiausių muziejų ekspozicijų politikos revoliuci-
jų priežasčių. 

Tiesinė (linijinė) ekspozicija

Tiesinis laiko suvokimas yra žmogaus kons-
trukcija, kuri fundamentaliai skiriasi nuo cikliškos 

78 Raisma M. Models of Time in the Museum. On Exposi-
tion Solutions in History and Art Museums/PLACE and 
LOCATION. Studies in Environmental Aesthetics and Se-
miotics VI/ Eds. Eva Näripea, Virve Sarapik, Jaak Tomberg, 
Tallinn, 2008, 199–214.

gamtos prigimties. Tiesinis laiko suvokimas susijęs 
su savojo „Aš“ suvokimu Renesanso epochoje. Ky-
lantis individualizmas sukuria tam tikrą viršenybę 
virš laiko, ir laikas imamas traktuoti kaip lanksti 
priemonė, kaip objektas, kaip kažkas, ką žmogus 
gali kontroliuoti. Švietimo epochoje tiesinis laiko 
traktavimas vedė prie žmogaus kaip gamtos karū-
nos suvokimo79. 

Švietimo epochos filosofija postulavo žmogaus 
progreso neišvengiamybę bei mokslo ir technologi-
jos jėgą, kuri leis žmogui valdyti gamtą. Šios idėjos 
tapo XIX a. muziejų modelio pagrindu. Ši moder-
nistinė ideologija suteikė muziejams jų ypatingą 
charakteristiką – linijinę ekspoziciją. 

Linijinis muziejaus modelis aiškiai atskiria ste-
bėtoją (žiūrovą) nuo stebimo objekto (subjektą nuo 
objekto). Sukuriama vienpusė komunikacija, kai 
žiūrovui suteikiamas pasyvus nustatytos tiesos pri-
ėmėjo vaidmuo. 

Linijinio muziejaus prigimtis: jis turi būti siste-
miškas ir didaktiškas. 

Linijiniam muziejui svarbu apibrėžimai, skai-
čiai ir statistika. Istorija yra faktų ir rašytinės pra-
eities mokslas. Linijinis muziejus iš prigimties yra 
verbalinis. Muziejus kreipiasi į lankytoją žodžiais, 
ne vaizdais. Vaizdai ir objektai tokiame muzieju-
je yra antriniai, pirminis yra tekstas. Objektai yra 
tam, kad iliustruotų tekstą. 

Utenos kraštotyros muziejaus „Utenos miesto istorijos ekspo-
zicija“

79 Ten pat, 203–207.
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Labai svarbus aspektas – nuolatinio tobulėjimo 
idėja, todėl ekspozicijos rodo, kaip žmonija, visuo-
menė ar bendruomenė tobulėja. 

Tiesiškai traktuojant laiką, jis galų gale yra tik 
praeitis – laikas, kuris niekada negrįš. Šis požiūris 
atitolina žmones nuo praeities, nuo paveldo, tradi-
cijų, kultūros ir politinių sistemų.  

Kaip teigia Raismas, linijinis požiūris veda prie 
„amžino“ muziejaus koncepcijos. Jei kartą nustatė-
me objektyvią tiesą, išsiaiškinome, kaip progresavo 
valstybė, visuomenė ar bendruomenė, tai aprašėme 
ir iliustravome eksponatais, sudėtais laiko ašyje, to-
kia ekspozicija gali būti neribotą laiką.  

Marijampolės kraštotyros muziejaus ekspozicija „Miestas prie 
Šešupės“

Linijinio muziejaus filosofija matoma ir jo ar-
chitektūroje, dažnai reprezentuojančioje praeities 
šventyklų įvaizdį: didelis pastatas su kolonomis. 
Čia nėra vietos dabarčiai. Muziejus yra virš laiko. 

Amžinumo skonį galime rasti ir memoriali-
niuose muziejuose, kur asmuo pateikiamas kaip he-
rojus ir kuriama tokia aplinka, kuri sudaro amžiny-
bės įvaizdį. Taip mes jį / ją įamžiname ir, vadinasi, 
atitoliname nuo savęs. 

Linijinė (tiesinė) ekspozicija labai gerai tinka 
apžvalginėms ekskursijoms, žmonėms, norintiems 
greitai susipažinti su tam tikro miesto, vietovės 
reiškinio istorija. Problema su tokia ekspozicija yra 
ta, kad ji skirta ne vietiniams gyventojams, nes vie-
ną kartą apsilankius muziejuje grįžti ten dar kartą 
nėra prasmės, juk ten viskas tas pats. Turėdamas 
tik linijinę ekspoziciją, muziejus yra labai nelanks-
tus. Žinoma, galima organizuoti edukacinius užsi-
ėmimus įvairiomis temomis, kurias leidžia įrengta 
ekspozicija, tačiau tokia ekspozicija labai apriboja 

muziejaus galimybes keistis parodomis su kitais 
muziejais. 

Norėdami kiek labiau pasigilinti į atskiras te-
mas, siekdami įvairinti savo veiklą, nuolat patrauk-
ti vietos gyventojų dėmesį ir lankymąsi muziejuje, 
muziejai turi ieškoti kitokių sprendimų, kitokio 
žvilgsnio į laiką ir į savo veiklą.  

Ciklinė ekspozicija

Raismas teigia80, kad muziejuose nesunkiai ga-
lime matyti ciklinę laiko koncepciją. Ekspozicijos 
suskaidomos pagal laikotarpius, mokyklas, kultū-
ras, grupuojamos pagal kokius nors kitus bendrus 
požymius, kur atskiros dalys sudaro santykinai sa-
varankišką visumą. 

Atskiruose cikluose laikas gali cirkuliuoti sava-
rankiškai ir, atrodo, nėra bendros laiko tėkmės, yra 
tik paralelizmas laike. Vietoje didelio ištisinio pasa-
kojimo istorija sudurstoma iš trumpų istorijų. 

Gali būti pačios įvairiausios cikliškumo formos: 
tematinės, klasifikacinės, mokyklų ir pan. Tokios 
ekspozicijos remiasi savo vidine logika, vidine kla-
sifikacija, pagrįsta savarankiškais kriterijais. 

Ekspozicijos suskaidymas grupėmis / ciklais 
sukuria iš esmės kitokį praeities suvokimą, pagrįs-
tą kitokiu kalbėjimu ir bendravimu su žiūrovu. Jo 
tikslas yra įsigilinti į temą, pasinaudojant esminiais 
fragmentais, o ne ją apžvelgti iš laiko perspektyvos. 

Ciklinė laiko koncepcija muziejuose atsispindi 
tokiu modeliu, kuriame grupės, mokyklos, reiški-
niai, lyg ir neturintys tiesioginio ryšio, rodomi vie-
nas šalia kito.

Kai ekspozicija yra gana tradicinė, jos suskaidy-
mas ciklais pagal kokią nors klasifikaciją, mokyklas 
pagyvina bendrąjį pasakojimą. Ciklų pasakojimai 
yra svarbūs bendros istorijos vaizdiniai. Tokiu atve-
ju visa pagrindinė ekspozicijos medžiaga tarnauja 
pasakojimui, o prie jos pridedama daug antraeilių 
eksponatų ir kitos medžiagos, siekiant sukurti rei-
kalingą emociją. 

Gamtos ir žmonių sistemos paprastai vystosi 
ciklais, reiškiniai atsiranda, plėtojasi ir pasibaigia 
arba iš jų atsiranda nauji reiškiniai. Gundersonas 
ir Hollingas vizualizuoja žmonių ir gamtos sistemų 

80 Ten pat, 208–209.



61M u z i e j ų  e d u k a c i j a

adaptaciją S kreive, kurioje išskiria keturias stadijas: 
a (formavimosi stadija), r (pionieriškoji stadija), K 
(brandos stadija) ir W (kulminacijos ir nuosmukio 
stadija)81:

Ciklinė raida pagal Gundersoną ir Hollingą

Ciklai keičia vieni kitus, vieni ciklai trunka il-
giau, kiti trumpiau, vienu metu vyksta įvairių reiš-
kinių gyvenimo ciklai. Tai sudaro galimybę rodyti, 
išryškinti, analizuoti ir aptarti skirtingas laiko at-
karpas labai įvairiais aspektais.

Ciklų įvairovė 

Kadangi ciklai turi savo raidos logiką, juos ga-
lima fiziškai atskirti nuo bendro linijinio ekspozi-
cijos pasakojimo, kurti savarankiškus edukacinius 
užsiėmimus, juos nesunku keisti kitokiais ciklais 
(nes nesugriauna bendros ekspozicijos logikos) ir 
jais palyginti lengva keistis su kitais muziejais. 

Ciklinė laiko samprata ypač gerai matyti etno-
grafinių muziejų ekspozicijose ir veikloje: parodos 
ir edukacinės programos dažniausiai organizuoja-
mos pagal tradicinių švenčių kalendorių (Užgavė-
nės, Velykos, Joninės, Žolinė, Vėlinės, Kalėdos ir 
pan.) ar siekiant parodyti žmonių darbus. 

81 Gunderson L. and Holling C. S. 2001. Panarchy: Unders-
tanding Transformations in Human and Natural Systems. 
New York: Island Press.

Ciklai Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje

Prie ciklinių ekspozicijų (parodų) galime pri-
skirti įvairias jubiliejines parodas, skirtas pažymėti 
kokio nors įvykio ar žmogaus gimimo ar mirimo 
metines, tokiu būdu vis sugrįžtant prie tos pačios 
temos. Žiūrint, kaip tokios parodos organizuoja-
mos: ištraukiami autoriaus ar su įvykiu susiję kū-
riniai, sukuriama ekspozicija ar, pasinaudojant 
proga, permąstoma, iš naujo interpretuojama auto-
riaus, įvykio svarba, pažiūrima iš kito žiūros taško, 
atskleidžiami anksčiau nutylėti faktai arba užduo-
dami nepatogūs klausimai ir tuo pagrindu suku-
riama ekspozicija. Tokia paroda gali pereiti į kitą – 
cirkuliuojančio laiko kategoriją.
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Paroda, skirta Mykolo Kleopo Oginskio metams Žemaičių 
muziejuje „Alka“

Cirkuliuojančio laiko (aktualizuojanti) ekspozicija 

Pagal Aristotelį laikas visada yra ir pradžia, ir 
pabaiga, nuolatinis atgimimas. Muziejų kontekste 
atgimstančio laiko koncepcija pasireiškia paveldo 
aktualizavimu. Kai kalbame apie kitus (tiesinio ir 
ciklinio laiko) modelius, turime reikalą su pasibai-
gusia praeitimi. Raismo teigimu82, žvelgiant atsi-
naujinančio laiko požiūriu, praeitis yra gyva ir gali 
būti, o iš tiesų ir privalo būti iš naujo interpretuo-
jama ir perkuriama. Toks požiūris remiasi į istori-
ją kaip subjektyvų ir selektyvų procesą ir rezultatą. 
Laiko vertė yra ne praeityje, o dabartyje. Postmo-
dernistiniu požiūriu laikas yra fragmentuotas ir 
nesuvokimas kaip gyvenimo priežastis begalinėje 
praeities – ateities kaitoje.

Toks požiūris sudaro pagrindą turėti labai in-
dividualų ir šališką praeities suvokimą ir tada per-
kuriama, išsaugoma tik tai, kas yra malonu arba 
priimtina tiems, kurie priima sprendimą. Pasauli-
nės parodos, prasidėjusios XIX a. pabaigoje, turėjo 
didelės įtakos ir idėjoms apie muziejus (buvo rodo-
mi naujausi pasiekimai ir atradimai, o ne praeitis). 
Įvairių tyrimo centrų idėjas perėmė XX a. šeštojo ir 
septintojo dešimtmečio muziejai. Tai padarė didelę 
įtaką muziejų modernizavimui ir sukūrė pagrindą 
naujam laiko suvokimui muziejų aplinkoje. 

Nesena praeitis, šiandiena, ateities vizijos, skirtin-
gų amžių paralelės veržliai įsibrovė į muziejų erdves, 

82 Raisma M. Models of Time in the Museum. On Exposition 
Solutions in History and Art Museums/PLACE and LO-
CATION. Studies in Environmental Aesthetics and Semi-
otics VI/ Eds. Eva Näripea, Virve Sarapik, Jaak Tomberg, 
Tallinn, 2008, 199–214.

kurios anksčiau buvo skirtos tik praeičiai. Svarbus 
tampa teiginys: „mes turime pačiupinėti laiką, tik tada 
galėsime jį suprasti.“ Pedagoginiu požiūriu daug kam 
tai tampa iššūkiu, pakerta „objektyvų“ ir „teisingą“ 
istorijos pristatymą. Ideologinė komunikavimo idėja 
tampa prasmių ieškojimas, o ne jų teigimas. 

Postmodernistinio muziejaus tikslu tampa mo-
kymas, kaip susitvarkyti, ką daryti su informacija, o 
ne ją duoti / gauti. 

Cirkuliuojančio, atgimstančio laiko koncepci-
ja leidžia muziejams išplėsti tematikos ribas, sieti 
praeities reiškinius su dabartimi, ieškoti muziejinių 
priemonių parodyti aktualias nūdienos problemas 
arba tyrinėti, rodyti ir diskutuoti reiškinius, žvel-
giant į juos pačiais netikėčiausiais rakursais. Pa-
prastai tokios parodos vadinamos konceptualiomis 
parodomis, dažnai jos visuomenėje sukelia diskusi-
jas, netgi ginčus ir verčia permąstyti stereotipinius 
vertinimus: paminklosauga, aplinkosauga, imigra-
cija ir emigracija, alkoholizmas, nedarbas, kartų 
santykiai, energijos taupymas, verslumas ir kitos. 

Konceptualios, į aktualias bendruomenės pro-
blemas nukreiptos parodos, edukaciniai renginiai, 
akcijos gali padėti muziejams išeiti iš siaurų muzie-
jaus įstatuose apibrėžtų uždavinių kaip „saugoti ir 
skleisti visuomenėje rašytojo X literatūrinį paveldą“. 

M. K Čiurlionio memorialinio muziejaus (Naci-
onalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas) 
Druskininkuose Kauno skyriaus Tekstilės sekcijos 
inicijuota respublikinė paroda „Lyrinės reminis-
cencijos: iš ciklo „Baltų sakmės“ yra geras aktuali-
zuojančios parodos pavyzdys. Parodos anotacijoje 
rašoma 83: „Tekstilės parodos tema aktualizuoja M. 
K. Čiurlioniui svarbius reliktus, mūsų tautos kultū-
rinį palikimą. Darbuose atsispindi kiekvieno dai-
lininko savastis, vaizdinės formos, keliaujančios iš 
vienos epochos į kitą. Tai, kas „seniai žinoma“, at-
randama iš naujo, atgimsta sakraliai reikšminguo-
se, amžinuose dalykuose“.

Lietuvos muziejai taip pat ėmėsi aktualių dabar-
ties temų nagrinėjimo. Ryškus pavyzdys – Naciona-

83 „Lyrinės reminiscencijos: iš ciklo „Baltų sakmės“. Prieiga 
per internetą: http://www.ciurlionis.lt/index.php?mact=Ca
lendar,cntnt01,default,0&cntnt01event_id=940&cntnt01di
splay=event&cntnt01lang=&cntnt01detailpage=112&cntn
t01return_id=39&cntnt01returnid=112 (žiūrėta 2016-05-
25).
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linėje dailės galerijoje vienu metu vykusios parodos 
„Minios“ bei „Maršas. Iljos Fišerio 1946–1953 metų 
fotografijos“. Jos atkreipė dėmesį į skirtingus minios 
vaizdinius bei jų santykį su visuomeniniais procesais. 
Parodos „Minios“ anotacija84: „Parodoje „Minios“ 
svarbus minios reiškinio paslaptingumas. Vieniems 
minia kelia siaubą, nes masėje pranyksta žmogaus 
individualumas, kitus ji įkvepia veiksmams, kuriuos 
atlikti vienam stigtų drąsos. Visi, kas priklauso mi-
niai, gali išgyventi bendrumo ir lygybės jausmą. Ta-
čiau ji gąsdina savo „prigimtiniu“ maištingumu – tai 
minia mėtė pomidorus į teatro sceną ir kovojo bari-
kadose. Kad ir kaip žiūrėtum, kelių paskutinių šim-
tmečių istorijos įvykiai neįsivaizduojami be masių 
dalyvavimo. O kaip šiandien? Ką gali šiuolaikinės 
minios, gaujos, sambūriai, bendruomenės?“

Ekspozicijos „Maršas. Iljos Fišerio 1946–1953 metų fotografi-
jos“ Nacionalinėje galerijoje fragmentas

Kita Nacionalinės dailės galerijos paroda 
„Žmogus su Saukos veidu“ pristato Donato Saukos 
tapybą, tačiau paroda neturi pradžios ir pabaigos. 
Lankytojas gali eiti tiesiai, į kairę ar į dešinę. Ėjimo 
kryptis nesvarbu, nes paroda sukonstruota ne chro-
nologiniu, o idėjiniu pagrindu85: „Ši paroda – Sau-
kos tapybos retrospektyva, kurioje nepasakojama 
apie menininko gyvenimą, jo tapybos raidą, etapus 
ar lūžius. Paveikslai išdėstyti ne chronologiškai. 
Paroda konstruojama kaip subjektyvus pasakoji-

84 Minios. Minios vaizdiniai Lietuvos mene nuo XIX a. iki šių 
dienų. Prieiga per internetą: http://www.ndg.lt/parodos/
archyvas.aspx?year=2012&id=1817 (žiūrėta 2016-05-25). 

85 Žmogus su Saukos veidu. Prieiga per internetą: http://
www.ndg.lt/parodos/archyvas.aspx?year=2016&id=3797 
(žiūrėta 2016-05-25). 

mas. Saukos tapyba pristatoma kaip vientisas pa-
saulis, pagrįstas savita logika ir savitomis taisyklė-
mis. Šiame pasaulyje nepaliaujamai atsikartojantis 
žmogus su Saukos veidu lai tampa žiūrovo vedliu, 
ironiškai, drąsiai ir kartais šokiruojančiai pasako-
jančiu apie gyvenimo absurdą ir tikrovę pateisinan-
čios prasmės ieškojimus.“ 

Parodos „Žmogus su Saukos veidu“ fragmentas (nuotrauka 
Tomo Kapočiaus)

Rengdami ekspozicijas ir planuodami eduka-
cinius renginius, norėdami pritraukti daugiau lan-
kytojų, muziejai turėtų derinti įvairias ekspozicijų 
formas. 

Ekspozicija kitu žvilgsniu
Seminarų su muziejininkais metu dalyvių gru-

pėms buvo duodama užduotis atidžiai susipažinti 
su muziejaus – šeimininko ekspozicija ir pasiūlyti 
idėjų, kaip būtų galima ekspoziciją pakeisti, kad ji 
taptų gyvesnė, įdomesnė ir pademonstruoti, kaip 
naują ekspoziciją būtų galima panaudoti edukaci-
niams renginiams. 

Čia pateikiame vienos grupės rezultatą dirbant 
Marijampolės kraštotyros muziejuje.

           
Grupės dirba muziejaus ekspozicijoje.                      
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 Grupės darbo pristatymas.          

Aptariant žmonių, atvykstančių į Kauną ar Marijampolę, elgesį, pastebėta, kad pirmiausiai jiems rūpi apsilankyti „Akropoly-
je“ Kaune arba automobilių turguje Marijampolėje, o į muziejų užsuka retas. Kadangi apsipirkimas yra aktuali ir šiandienos 
tema, grupė pasirinko prekybos temą ir nutarė padaryti ekspoziciją kaip „apsipirkimo centrą“. Muziejaus ekspozicijoje ne-
mažai dėmesio skirta žydų gyvenimui prieš karą. Nuotraukose matyti daug žydų parduotuvių. Ekspozicijoje yra svėrimo ir 
ilgio matavimo prietaisų, prekių dėžučių, reklamų. Yra sovietmečio eksponatų, kurie dabar nelabai vykusiai panaudoti. Eks-
pozicijai pasirinkome centrinę salę, kurios gale yra dvi nišos (kambarėliai). Viename iš jų būtų įrengtas „Zosės gastronomas“ 
(sovietmetis), o kitame – Chaimo kromelis (tapukaris).
Lankytojas laisvas rinktis, kur jam eiti, pradėti nuo sovietmečio ar eiti tiesiai į Chaimo kromelį. 
Kairėje (sovietmečio) pusėje ant sienos pavaizduotume skirtingų socialinių grupių atstovus: mokytoją, studentą, kolūkietį ar 
per pertrauką iš pamokų atbėgusį vaiką, kurio saujoje tik kelios kapeikos, porelę ir pan., kurie stovi eilėje į gastronomą. Prie 
jų padėti tikri portfeliai ir rankinukai su tam sluoksniui būdingu to meto vidutiniu atlyginimu rubliais. 
Atėjęs lankytojas prisiskiria kokiai nors socialinei grupei, pasiima jai būdingą atlyginimą rublių kopijomis ir eina į gastrono-
mą pas Zosę. Gastronome VEF radijo aparatas groja populiarią to meto muziką (įrašas). Ant sienos kabo LTSR herbas, lai-
krodis tiksi, lentynose sudėti tam tikri to meto prekių muliažai. Ant prekystalio užrašas: „Prekės iš po prekystalio „po blatu“. 
Galima atsitraukti ir pažiūrėti, kas ten po prekystaliu. Pavyzdžiui, apelsinų arba mandarinų, dėžutė „Wrigleys Spearment“ 
kramtomos gumos, „Coca-Cola“ buteliukas, džinsai, prekės, kurių šiaip užėjės į parduotuvę nenusipirksi, bet gali gauti Zosės 
gastronome iš po prekystalio. Ant prekystalio sovietinių laikų svarstyklės ir skaitliukai. 
Tarp parduotuvių – suolelis, ant kurio galim prisėsti, susiskaičiuoti pinigus ar šiaip pasėdėti, aptarti įspūdžius.
Kitoje pusėje ant sienos yra nuotrauka su žydų parduotuvėmis, nuotrauka su Lietuvos banku. Prie jo turėtų būti sukrautos 
Litų krūvelės, iš kurių galima jų pasiimti. Chaimo parduotuvės interjeras atkurtas pagal nuotraukas. Panaudoti ekspozicijoje 
esantys svėrimo ir matavimo įrankiai,   
Chaimo kromelyje pastatytas atitinkamai aprengtas Chaimo manekenas. Zosės gastronome manekeno nereikia, galima ant 
prekystalio palikti užrašą „Pardavėja išėjo priimti prekių“. Bet jei užsakomos ekskursijos ar tam tikru nustatytu laiku už pre-
kystalio stovi gyvi Zosė ir Chaimas, kurie apmokyti elgtis taip, kaip elgdavosi to meto pardavėjai. 
Kitoje pinigų (rublių ir litų) pusėje parašyti klausimai-užduotys. Ant sienų dar galėtų būti būdingi to meto kainoraščiai. 
Pavyzdžiui, višta kainuodavo dvigubai daugiau negu gaidys. Kitoje lito pusėje vienas klausimas galėtų būti: kodėl toks skirtu-
mas? Tarpukario pusėje dar galėtų pūti rodomos to meto reklamos iš nuotraukų ar laikraščių. 
Kai mes einame į parduotuvę, perkame daiktus, o čia būtų perkama informacija. 
Kai žmogus prieina prie Chaimo parduotuvės, Chaimas jau prie durų pasitinka, pasiūlo sušilti, būtinai įsiūlo ką nors nu-
sipirkti. Jei neturi pinigų, siūlo nueiti į Lietuvos banką pasiskolinti. Prie banko nuotraukos padėta pinigų, kuriuos galima 
pasiimti. Tačiau pinigų neužteks, reikės atsakyti į Chaimo klausimus. Už turimus pinigus galima „nusipirkti“ norimų prekių. 
Chaimas papasakoja, kam buvo naudojami „perkami“ daiktai, kurie išdėlioti jo lentynose, gali papasakoti tam tikrą istoriją 
apie eksponatus. 
Temos edukaciniams užsiėmimams:
Šeimoms – „Kaip planuoti šeimos biudžetą?“ Šeimai suteikiamas tam tikras sovietmečio statusas, duodama informacija, koks 
šeimos narių atlyginimas, kokios to meto kainos, ir šeima turi suplanuoti savo išlaidas iki kitos algos.
Vaikams – „Pardavėjai ir pirkėjai“. Vaikams duodami pirkėjų ir pardavėjų vaidmenys, užduotys, susijusios su aritmetiniais 
veiksmais ir matavimu bei svėrimu. 
Mažesniems vaikams – „Prekių estafetė“. Salės viduryje galėtų būti dėžė, kurioje sumesta įvairių tarpukario, sovietmečio ir 
dabartinių prekių. Užduotis – estafetė dviem komandoms, kurios turi nunešti ištrauktą prekę į teisingą parduotuvę arba ati-
dėti kaip šiuolaikinę. Zosė ir Chaimas įvertina, ar teisingai atlikta. 
Ant suoliuko gali būti nuotraukų albumas, kurį galima pavartyti ir pažiūrėti, kaip atrodė įvairios tų laikotarpių parduotuvės, 
kokių prekių jose būdavo. 
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Aptariant idėja dar papildyta tokiais dalykais:
•	Chaimo	parduotuvėje	būtų	gerai	padėti	in-

dus su tikrais raugintais kopūstais, agurkais 
ar silke. Svarbu ne tik vaizdas, bet ir kvapas. 
Taip pat svarbu garsai.

•	Socialinių	grupių	veikėjus	ne	vaizduoti	ant	
sienos, o padaryti judinamas faneros ar kar-
tono figūras, kad būtų galima eilėje judėti, 
stumdyti, perkelti. 

•	Galima	atlikti	kainų	palyginimus.	Žmonės	
domisi, ką buvo galima už kiek nusipirkti.

•	Galima	aptarti	socialinius	skirtumus.

Skyrelio apibendrinimas

Linijinė ekspozicija Lietuvos muziejuose yra 
dominuojanti.

Linijinė (tiesinė) ekspozicija labai gerai tinka 
apžvalginėms ekskursijoms, žmonėms, norintiems 
greitai susipažinti su tam tikro miesto, vietovės 
reiškinio istorija. Tokios ekspozicijos problema yra 
ta, kad ji labiau skirta ne vietiniams gyventojams, 
nes vieną kartą apsilankius muziejuje grįžti ten dar 
kartą nėra prasmės, juk ten viskas tas pats. 

Turėdamas tik linijinę ekspoziciją, muziejus yra 
labai nelankstus. Žinoma, galima organizuoti edu-
kacinius užsiėmimus įvairiomis temomis, kurias 
leidžia įrengta ekspozicija, tačiau tokia ekspozicija 
labai apriboja muziejaus galimybes keistis. 

Norėdami kiek labiau pasigilinti į atskiras te-
mas, siekdami įvairinti savo veiklą, nuolat patrauk-
ti vietos gyventojų dėmesį ir skatinti juos lankytis 
muziejuje, muziejai turi ieškoti kitokių sprendimų, 
kitokio žvilgsnio į laiką ir į savo veiklą.  





I I I .  Tyrimo metodologija
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Skyriuje „Muziejaus misija šiuolaikinėje visuo-
menėje. Muziejų edukacija: papildoma veikla ar ga-
lutinis tikslas?“ aptariama, ko žmonės siekia lanky-
damiesi muziejuose: mokymosi ir atradimo, pasy-
vaus pasitenkinimo, socialinės sąveikos, saviraiškos 
ir savęs aktualizavimo. 

Šie motyvai yra vienas iš faktorių, apibūdinan-
čių skirtingus muziejų lankytojų tipus. Johno H. 
Falko86 tyrimai parodė, kad galima išskirti penkis 
muziejų lankytojų tipus su skirtinga motyvacija:

•	Tyrėjai. Tai smalsūs žmonės, kuriems svar-
biausia muziejaus ekspozicijos turinys. Jie 
tikisi surasti tai, kas patrauktų jų dėmesį ir 
skatintų mokytis. Taip pat jiems smagu pri-
siminti tai, kaip mokėsi, atgaivinti kažkada 
patirtą atradimo jausmą. 

•	Fasilitatoriai. Jie yra socialiai motyvuoti. 
Paprastai eina į muziejų su grupe, dažnai ją 
organizuoja, kad paskatintų kitus patirti ir 
mokytis. Dažnai tai tėvai ar seneliai, atve-
dantys savo vaikus ar anūkus, mokytojai su 
klase, šiaip aktyvistai, suorganizavę grupę 
kolegų ar draugų. 

•	Profesionalai	ir	mėgėjai	(hobių	turėtojai,	
kolekcininkai). Jaučia artimą ryšį su mu-
ziejaus kolekcija dėl to, kad yra tos srities 
profesionalai, arba dėl to, kad domisi šia 
sritimi dėl savo hobio. 

•	Patirčių	 ieškotojai. Motyvuoti tuo, kad 
muziejų laiko svarbiu lankymo objektu. Jų 
pasitenkinimas pirmiausiai susijęs su galėji-
mu pasakyti „buvau ten ir dariau tai“. Jeigu 
buvai Romoje, kaip gali būti neaplankęs Va-
tikano muziejaus, o jei buvai Vatikano mu-
ziejuose, tai kaip galėjai neaplankyti Siksto 
koplyčios? Tai kaip dėti „paukščiukus“ sąra-
še. 

•	Dvasiniai	piligrimai. Jie pirmiausiai siekia 
kontempliatyvaus (mąslaus) dvasinio atgai-
vinančio potyrio. Į muziejų jie eina pabėgti 
nuo darbo kasdienybės. „Man patinka me-

86 Falk J. H. Calling All Spiritual Pilgrims. Identity in the Mu-
seum Experience. Museum, January / February, 2008.

dūzos. Jų stebėjimas labai ramina, atpalai-
duoja, yra toks skirtingas nuo kito pasaulio 
beprotybės.“ 

Dažna problema yra ta, kad muziejai dažnai 
atitinka kokios nors vienos lankytojų grupės porei-
kius ir visiškai neatitinka kitos. 

Jonathanas Cooperis87 atkreipia dėmesį į keletą 
dalykų. Jo nuomone, eksponatų pristatymas mu-
ziejuose remiasi trimis abejotinomis prielaidomis: 
pirma, kad lankytojai eina į muziejų dėl žinių (do-
minuoja kognityvinis motyvas), antra, kad geriau-
siai veikia tiesinės sistemos (ar pristatymai), nors 
netiesinės iš tiesų geriau tinka pažinimo procesui, 
ir trečia, kad visi lankytojai, nuo naujoko iki paty-
rusio, žino, kaip geriausiai „žiūrėti“ nepažįstamą 
objektą ar vaizdą. 

Jo nuomone, svarbu rasti „kabliuką“, kuris už-
kabintų kokį nors lankytojo interesą. Tai pailius-
truoja tokiu vaizdu:

Lankytojo kilputės ir objekto kabliukai 

Tai kokių 14 metų paauglys. Jo interesai pa-
vaizduoti kaip siūlai su kilpomis: kompiuteriai, TV, 
maistas, sportas, oras, muzika. Jis žiūri portretą, iš 
kurio „išeina“ siūlai su kabliukais. Dabar joks ka-
bliukas neranda intereso kilpos, taigi portretas „ne-
užkabina“ šio lankytojo. „Ką galėtum pasakyti apie 
šią moterį, jei ji būtų roko žvaigždė?“ – vienas iš 

87 Cooper J. Engaging the Museum Visitor: Relevance, Parti-
cipation and Motivation in Hypermedia Design. Conferen-
ce on Hypermedia and Interactivity in Museums (ICHIM), 
Cambridge, England, 1993.

Muziejaus auditorijos. Lankytojų tipai ir jų poreikiai
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galimų naujų kabliukų priversti paauglį sustoti prie 
portreto ir „įjungti“ dėmesį bei mąstymą.  

Aptariant lankytojų grupes su muziejininkais, 
dažniausiai jie išskiria tokias lankytojų grupes:

•	Mokytojai	
•	Vyresniųjų	klasių	mokiniai
•	Pradinių	klasių	mokiniai
•	Darželinukai
•	Senjorai
•	Šeimos
•	Organizuoti	turistai	(vietiniai	ir	užsienio)
•	Pavieniai	turistai	(vietiniai	ir	užsienio)
•	Pavieniai	vietiniai	muziejaus	lankytojai

2000 m. Lietuvos kūno kultūros akademijos 
Turizmo vadybos specialybės studentai atliko ap-
klausą Kaune, prašydami atsitiktinai gatvėje sutiktų 
žmonių anketoje pažymėti tik vieną žodį, kuris, jų 
nuomone, susijęs su „muziejumi“. Deja, 90 proc. 
apklaustųjų pasirinko apibūdinimą „nuobodu“. 

Dažnai, kalbėdami su žmonėmis, išgirstame, 
kad muziejus  – tai tuščios salės, kuriose kabo ar 
stovi kažkokie eksponatai ir snūduriuoja arba mez-
ga pensininkės prižiūrėtojos. Tai per ilgą laiką su-
siformavęs muziejų įvaizdis, kuriam pakeisti reikės 
didelių visų muziejų pastangų. Yra ir kita kategorija 
lankytojų, kurie ateina į kiekvieną muziejaus par-
odos atidarymą, į bet kokį organizuojamą renginį. 
Didesnė dalis – tai tikrieji muziejaus draugai, ku-
riems rūpi muziejus ir tai, kas jame vyksta. Dalis 
iš jų eina todėl, kad per atidarymus nereikia pirkti 
bilieto. 

Aptarkime atskiras lankytojų grupes, kokie gali-
mi jų lankymosi muziejuje motyvai, kokiam lanky-
tojų tipui juos galima priskirti ir kaip juos pasiekti.

Mokytojai
Mokytojai, be to, kad privalo lankytis muziejuo-

se su mokiniais, paminėjo ir kitas lankymosi mu-
ziejuose priežastis: nuo vaikystės suformuotą įprotį, 
smalsumą, bendrą išprusimą, tam tikras stereotipi-
nes nuostatas ir pan.88

Muziejuose labiausiai vertinama: netradicinė 
aplinka, galimybė praktiškai įtvirtinti žinias, įdo-

88 Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių 
ir mokytojų poreikių tyrimas. ATASKAITA. Vilnius: Vil-
morus, 2012, 86. 

mios užduotys ir darbas su eksponatais. Norėtų 
daugiau užsiėmimų, susijusių su mokyklos progra-
ma. 

Mokytojai pasireiškia kaip muziejaus lankymo 
fasilitatoriai ir tyrėjai. Svarbiausias tikslas – ko-
gnityvinis  – žinių gavimas ir / arba įtvirtinimas. 
Svarbus ekspozicijos ryšys su mokymo programa. 
Į muziejų žiūrima kaip į vadovėlio ar mokymo pro-
gramos iliustraciją. Išmokimą skatina aktyvus dar-
bas su užduotimis ir eksponatais, taip pat netradi-
cinė aplinka. 

Mokytojai linkę vesti vaikus net į mokomuosius 
renginius, kurie nėra tiesiogiai susiję su mokymo 
programa. Čia, matyt, yra kelios priežastys:

•	Bet	 kokia	 situacija	 suteikia	 galimybę	 ko	
nors išmokti.

•	Visada	galima	rasti	ryšių	ir	asociacijų	su	ei-
namuoju dalyku.

•	Tas	dalykas	bus	vėliau,	o	paroda	dabar.
•	Ieškoma	naujų	darbo	su	vaikas	metodų.

Kaip tvirtina muziejininkai, pradinių klasių 
mokytojai ir mokiniai yra geriausias muziejų lanky-
tojų kontingentas, nes šie mokytojai neturi derinti 
savo mokinių laiko su kitais mokytojais. Vyresniųjų 
klasių mokytojai turi planuoti muziejaus lankymą 
gerokai iš anksto. Netgi tame pačiame mieste tai 
užima daug laiko (vykimas į muziejų, muziejaus 
lankymas, grįžimas). 

Pasiekti mokytojus palyginti nesunku – per mo-
kyklas, per atskirų disciplinų mokytojų asociacijas, 
per švietimo skyrius ir panašiai. Būdai:

•	seminarai-pristatymai	 apie	 mokomąsias	
programas;

•	asmeniniai	pokalbiai	su	mokytojais;
•	lankstinukai;
•	informacija	muziejų	interneto	puslapiuose.

Vyresniųjų klasių mokiniai
2012 metų apklausos duomenimis89, vyresniųjų 

klasių moksleiviai ir studentai lankosi muziejuo-
se, nes „nori sužinoti kažką naujo, įdomaus“ (77 
proc.), „maloniai praleisti laiką“ (45 proc.), praleis-
89 Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių 

ir mokytojų poreikio tyrimas/ Muziejus – mokykla – moks-
leivis. Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų nacionalinis 
partnerystės tinklas. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 
2015, 8–13. 
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ti laiką su šeima ar draugais“ (30 proc.), „muziejų 
lankymą organizuoja mokykla“ (30 proc.), „lankosi 
muziejų mokomosiose ar edukacinėse programo-
se“ (23 proc.), „lankosi muziejų organizuojamuose 
renginiuose“ (19 proc.). 

Kas moksleivius ir studentus paskatintų daly-
vauti edukacinėse programose? Pirmiausiai (54 
proc.) – poreikis mokytis, atrasti naujų dalykų, 36 
proc. – galimybė susipažinti su naujais žmonėmis, 
34 proc. – kino filmai, 33 proc. – tematikų įvairo-
vė, 23 proc. – galimybė susirasti naujų draugų, 17 
proc. – specializuotos programos, 5 proc. – progra-
mos šeimai, 4 proc. – programos neįgaliesiems. 14 
proc. mokinių atsakė, kad neturi poreikio arba ga-
limybių dalyvauti. 

Į muziejų dažniausiai eina su draugais (70 
proc.), su mokytojais (50 proc.) arba su tėvais (19 
proc.). Po vieną į muziejus paprastai neina. 

Mokytojai nori, kad mokiniai būtų tyrėjai, ta-
čiau mokiniams svarbesni motyvai yra socialinė są-
veika, saviraiška ir savęs aktualizavimas. Tam, kad 
ateitų, dažniausiai reikia žmogaus, kuris juos at-
vestų, – fasilitatoriaus. Paprastai tai mokytojai arba 
tėvai, kartais klasės aktyvistai. Mokiniai mėgsta da-
lyvauti visokiose akcijose. Juos traukia kompiuteri-
niai terminalai, galimybė gauti informaciją į savo 
išmaniuosius įrenginius. 

Lengviausiai pasiekiami per mokyklas (moky-
tojus) arba per socialinius tinklus. 

Pradinių klasių mokiniai
Pradinių klasių mokiniai sudaro labai svarbią 

muziejų lankytojų grupę. Į muziejų eina paprastai 
tik vedami mokytojų.  

Pagrindiniai motyvai: pakeisti mokymosi aplin-
ką, bendrauti, ką nors aktyviai veikti, viską liesti, 
išbandyti, judėti. Labai svarbi socialinė sąveika, 
savęs aktualizavimas, lenktyniavimas. Kadangi į 
muziejus gali ateiti dažniau, negu vyresniųjų klasių 
mokiniai, galima organizuoti tęstinius edukacinius 
užsiėmimus.

Tai tipiški tyrėjai, jiems viskas įdomu, tačiau 
turi būti mažiau pasakojimo, daugiau veiksmo. Jie 
mielai atlieka įvairias užduotis, ypač susijusias su 
lenktyniavimu: kas greičiau, kas daugiau. 

Nesunkiai pasiekiami per mokytojus. 

Darželinukai
Jie priklausomi nuo suaugusiųjų  – darželio 

auklėtojų. Muziejaus lankymo motyvai: pakeisti 
aplinką, supažindinti su muziejumi (kaip įstaiga), 
prieinamai, pagal amžių pristatyti muziejų, aktyvi, 
įdomi veikla. 

Aktyvūs, veiklūs, triukšmingi. Smalsūs, jiems 
viskas įdomu, nori viską paliesti. Jiems įdomi nauja 
aplinka. Nori aktyviai dalyvauti veikloje, palyginti 
daiktus. 

Kadangi jiems viskas įdomu, juos galima pri-
skirti prie tyrėjų grupės. Svarbu darbas grupėmis, 
lenktyniavimas, aktyvi veikla. 

Diskutuojant apie šią grupę su muziejininkais, 
pasidalinta įdomiomis patirtimis:

•	Svarbu	pačiam	„tapti	vaiku“,	būti	jų	lygio.
•	Žaidimas –	pagrindinis	metodas.
•	Būtina	turėti	ekspozicijoje	dalykų,	kuriuos	

galima liesti, sukti, išardyti ir surinkti, su 
jais ką nors daryti.

•	Mažiau	 tramdyti,	daugiau	rodyti,	 aiškinti,	
ką galima, o ne ko negalima.

•	Leisti	jiems	pasakoti,	kalbėti,	išklausyti.
Ši lankytojų grupė muziejininkų retai aptarinė-

jama ir laikoma ne jų lankytojų kategorija. Diskusi-
ja pademonstravo, kad tai labai įdomi ir labai svarbi 
grupė. Nuo to, kokias patirtis pajus, priklausys jo 
vėlesnis santykis su muziejumi. 

Senjorai
Muziejų lankytojai senjorai būna dviejų tipų: or-

ganizuoti (trečiojo amžiaus universitetas, senjorų klu-
bai ir pan.) ir neorganizuoti (vieni arba su anūkais).

Iš atliktų tyrimų duomenų matyti, kad muzie-
juose senjorai sudaro apie 20 proc.  lankytojų. Tai 
gana didelė lankytojų dalis.

Tikėtini pagrindiniai motyvai  – bendravimo 
ir savirealizacijos. Svarbūs prisiminimai, istorija, 
patirties ir žinių perdavimas kitoms kartoms. Šiai 
grupei ne tiek svarbu pažinimo, kiek atpažinimo 
džiaugsmas, kuris susijęs su noru pasidalyti atpa-
žintais dalykais su kitais. 

Labiausiai jie atitinka dvasinių piligrimų, fasili-
tatorių ir tyrėjų kategorijas. 

Organizuotus senjorus nesunku pasiekti. Ge-
riausia  – siunčiant lankstinukus, susitinkant su 
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organizacijos vadovais ar renginių organizatoriais. 
Senjorai atidžiai skaito laikraščius, žiūri televizorių 
ir dažnai klausosi radijo. Internetas netinka arba 
beveik netinka. Maža dalis juo naudojasi. 

Galėtų būti kuriamos specialios programos sen-
jorams, pavyzdžiui, „Į muziejų – su anūkais“. 

Kai kurie muziejai naudoja senjorus (ypač mo-
kytojus) kaip savanorius, visuomeninius gidus. 

Šeimos
Lietuvos dailės muziejaus atliktas tyrimas90 pa-

rodė, kad vienas iš svarbiausių tikslų apsilankymo 
programoje muziejuje buvo pabendrauti su savo 
vaikais. Šis atsakymas leidžia daryti išvadą, jog 
šeimai svarbesnė yra socialinė sąveika muziejaus 
aplinkoje. Tačiau nuo šio tikslo beveik neatsilieka ir 
noras turiningai praleisti laisvalaikį, taip pat išmok-
ti ką nors nauja su savo šeima. Dažniausiai išvyką 
į muziejų organizuoja mamos nuo 31 iki 40 metų. 

Tėvai reiškiasi kaip fasilitatoriai (organizuoja 
šeimos išvyką) ir tyrėjai (jie tikisi surasti tai, kas pa-
trauktų jų dėmesį ir sužadintų mokymąsi), galbūt 
dar patirčių ieškotojai – ėjimas į muziejų yra viena 
„privalomosios programos“ dalis. 

Muziejininkų grupės iliustracija apie šeimas muziejuose. 

Viename iš seminarų muziejininkai išskyrė du 
šeimų tipus – tėvai su vaikais ir seneliai su anūkais. 
Jie taip iliustravo šeimų elgesį muziejuose. 

90 Paukštienė L. Šeimų poreikių tyrimas Lietuvos dailės muzie-
juje. Muziejų edukacinės programos: naujos idėjos. Vilnius: 
Lietuvos muziejų asociacija. Švietimo sekcija. 2009, 44. 

Apie tėvus su vaikais. Dažniausiai išvyką į muziejų organi-
zuoja mama. Tikslas – pabūti visai šeimai kartu, sužinoti 
/ nuveikti ką nors naudinga. Vaizdas per pirmas penkias 
minutes: mama atlieka prievaizdo vaidmenį, vedasi vaikus, 
tėtis dažniausiai vaikšto atskirai vienas. Vaizdas po pirmų 
penkių minučių: vaikai laksto kas sau, mama stresuoja, 
bando sugaudyti vaikus, tėtis jau išėjo „patikrinti, kaip ten 
automobilis“. Jie dažniausiai būna paskyrę tam tikrą laiką 
muziejaus lankymui, vadinasi, skuba, nes laukia kiti pro-
gramos punktai.
Apie senelius su anūkais. Seneliai kompensuoja tėvų dėme-
sio stoką vaikams. Jie nori smagiai praleisti laiką su anū-
kais. Kas gali geriau papasakoti apie senovę, jei ne seneliai? 
Seneliai turi daugiau laiko ir kantrybės, duoda anūkams 
daugiau laisvės, lengviau susidoroja su kylančiomis proble-
momis. Jeigu įdomu, kiti programos punktai gali palaukti. 
Poreikiai: informacijos, pramogų, šilumos, vietos, kur būtų 
galima pamaitinti ir pervystyti kūdikį, galimybė dar pa-
bendrauti su vaikais arba anūkais, aiškiai pažymėtas tua-
letas. 
Svarbu: lietimas, žaidimai, atskiras kampelis vaikams, 
įskaitomi tekstai, supratingi muziejaus darbuotojai, gali-
mybė švęsti šeimos šventes, nuolaidos šeimoms. 

Muziejininkai pastebėjo, kad kaip tik nedideli 
muziejai yra labiausiai tinkami darbui su šeimomis. 

Būdai, kaip pasiekti: internetas, informacija ži-
niasklaidoje, informacija per mokyklas, mokytojus, 
vaikus. Tačiau dažniausiai geriausiai veikia kaimy-
nų ir draugų, kolegų informacija. Lietuvos jūrų 
muziejaus tyrimas parodė, kad „pirmą kartą apsi-
lankiusių 40 proc. apklaustųjų nurodė, jog aplan-
kyti muziejų juos paskatino pažįstami ir kelionių 
organizatoriai.“ Tuo tarpu žiniasklaida, reklama, 
internetas ir kelionių agentūros apsilankyti Lietu-
vos jūrų muziejuje turėjo įtakos vos 12 proc. lan-
kytojų91.

Veiklos: specialios mokymo programos šeimai, 
susijusios su religinėmis ir kalendorinėmis etninė-
mis šventėmis, kūrybinės klasės: tapyba, drožyba, 
lipdyba, meno istorijos, istorijos tyrinėjimai, gene-
ologinio medžio kūrimas, knygos kūrimas.

Organizuoti turistai (vietiniai ir užsienio)
Pagrindiniai motyvai: atradimas, pasyvus pasi-

tenkinimas, socialinė sąveika ir savęs aktualizavi-
mas.

91 Janeliauskas E., Žalienė O. Lankytojų rekreaciniai porei-
kiai: Lietuvos jūrų muziejaus patirtis. Lietuvos muziejai. 
Vilnius, 2003, Nr. 4.
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Jie triukšmingi, nekoncentruoja dėmesio, laikas 
labai ribotas – „bėgimas per muziejų“. Tempas – 
pagal gidą arba grupės vadovą. 

Dažniausiai – patirčių ieškotojai ir tyrėjai. 
Kaip pasiekti? Svarbu kontaktuoti su turisti-

nių grupių vadovais, kurie yra nuolatiniai muzie-
jų lankytojai-ekspertai, organizuojantys ir lydintys 
turistų grupes. „Dauguma jų yra patyrę grupių va-
dovai. Nuo turistinių grupių vadovų aktyvumo ir 
rekomendacijų iš esmės priklauso turistinių grupių 
maršrutai.“92

Muziejams labai praverstų atkreipti dėmesį į 
Lietuvos dailės muziejaus darbą parodoje „Krikš-
čionybė Lietuvos mene“. Tikėdamasis į parodą pri-
traukti kuo daugiau į Lietuvą atvykstančių užsienio 
turistų, parodos informacijos centras dirbo tokio-
mis kryptimis:

•	Organizavo	parodos	pristatymus	Lietuvos	
turizmo agentūroms.

•	Bendradarbiavo	 su	 turizmo	 agentūromis	
dėl parodos anonsavimo jų leidiniuose.

•	Bendradarbiavo	su	Vilniaus	miesto	turizmo	
skyriumi. Paroda buvo pristatoma ne vien 
tik šio skyriaus leidžiamuose turizmo leidi-
niuose, bet ir tarptautinėse turizmo mugėse.

•	Periodiškai	 platino	 reklaminius	 leidinius	
Vilniaus turizmo informacijos centruose.

•	Sėkmingai	bendradarbiavo	su	Gidų	gildija.	
Gidams periodiškai skaitytos paskaitos, o 
išklausiusiems paskaitų ciklą suteikta gali-
mybė vesti ekskursijas muziejuje. 

Reikalingos priemonės: gidai, videofilmai, skai-
drių filmai, specialūs renginiai, išskirtiniai ekspo-
natai, istorijos apie juos. 

Pavieniai turistai (vietiniai ir užsienio)
Motyvai: atradimas, pasyvus pasitenkinimas, 

aktualizavimas, susitikimas su savo praeitimi, su 
savimi.

Dažniausiai – patirčių ieškotojai, tyrėjai ir dva-
siniai piligrimai. 

Pasiekiami sunkiau nei organizuoti vietiniai ir 
užsienio turistai. Pagrindinis informacijos šaltinis – 
žiniasklaida ir reklama mieste, internetas, kelionių 
agentūros, lankstinukai. 

92 Ten pat.

Reikalingos priemonės  – gidai, videofilmai, 
skaidrių filmai, užduočių lapai, renginiai. 

Jie gali skirti daugiau laiko pabūti muziejuje. 
Reikia vietos ramiai pabūti su savimi, surikiuoti 
įspūdžius ir mintis. Linkę į kokią nors aktyvesnę 
veiklą. 

Pavieniai vietiniai muziejaus lankytojai
Motyvai užeiti į muziejų gali būti labai skirtingi – 

nuo informacijos ieškojimo iki „laiko užmušimo“, 
laukiant kito susitikimo mieste arba slepiantis nuo 
lietaus. To paties miesto gyventojai miesto muzie-
juose lankosi palyginti retai. Nebent atvyksta į išskir-
tinius renginius, naujas ekspozicijas ir parodas.

Diskusija su muziejininkais atskleidė,kad mu-
ziejus turi būti matomas, reklama užkliūvanti ir 
užkabinanti. Tik tada praeivis, neplanavęs eiti į mu-
ziejų, į jį užsuktų. 

Jei norime, kad užėjęs į muziejų praeivis jame 
užsiliktų, labai svarbu patraukli arba intriguojanti 
aplinka, pirmas įspūdis, kurį sukelia muziejus į jį 
įėjus. Panašiai, kaip įėjus į kavinę – ar norėsime joje 
išgerti kavos, ar eisime ieškoti kitos, nulemia aplin-
ka, kurią praeivis pamato atidaręs duris. 

Individualūs muziejaus lankytojai – dažniausiai 
profesionalai, tyrėjai ir dvasiniai piligrimai. 

Motyvai: profesionalų – gili informacija, kon-
sultacija. Tyrėjų – naujovės. Dvasinių piligrimų – 
galimybė pabūti ramybėje, pamąstyti.

Jie neorganizuoti, todėl pasiekiami sunkiai. 
Pagrindinis informacijos šaltinis – žiniasklaida ir 
reklama mieste. Profesionalams – internetas, asme-
niški laiškai, elektroninis paštas. 

Neįgalieji
Neįgaliųjų kategorijai priskiriami visi žmonės, 

kurie dėl visuomenėje įsigalėjusio požiūrio negali 
naudotis tomis pačiomis galimybėmis kaip visi kiti 
žmonės. Yra įvairios negalios kategorijos bei rūšys:

•	Fizinė	negalia –	judėjimo	negalia,	somati-
nių sutrikimų sukelta negalia.

•	Sensorinė	 negalia	 arba	 sutrikimas	 (aklu-
mas, kurtumas, kalbos sutrikimas).

•	Protinė	negalia.
•	Psichinė	negalia.

Muziejai dažniausiai atkreipia dėmesį į judėji-
mo ir regėjimo negalią turinčius žmones. 
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Lankymosi muziejuose motyvai: socialinė są-
veika su kitais neįgaliaisiais ir su sveikaisiais, atra-
dimas ir savęs aktualizavimas93. 

Edukacinių programų kokybę neįgaliesiems le-
mia šie veiksniai:

1. Edukatoriaus asmenybė. Jis turi:
a) būti asmens pagalbininkas, įkvėpėjas, padrą-

sintojas,
b) sukurti pozityvią atmosferą,
c) atsikratyti visų baimių ir stereotipų, kad galė-

tų pažvelgti į kiekvieną asmenį individualiai.
2. Turimos specialios žinios ir gebėjimai dirbti 

su negalią turinčiais asmenimis.
3. Įvairių specialistų pagalba. Siekiant adaptuoti 

edukacines programas, būtina susitikti su specialis-
tais, kurie supažindintų muziejaus darbuotojus su 
darbo su neįgaliaisiais specifika.

4. Edukacinių programų turinio, metodų, for-
mų pritaikymas asmens poreikiams ir galimybėms.

5. Tiesioginė patirtis, sąveika, interaktyvumas, 
galimybė liesti rankomis ir t.t.
93  Daugiau apie edukacines programas neįgaliesiems skaity-

kite: Jarockienė N.. Edukacinės programos neįgaliesiems/
Muziejų edukacinės programos suaugusiesiems. Sud. 
Bėkšta A. Vilnius: Gimtasis žodis, 2010. 

Muziejininkų grupės refleksija apie patirtį su 
protinę negalią turinčiais lankytojais:

Dažniausiai atvedami su grupe, strategiškai patogi vieta, 
prie parko, vesdami pasivaikščioti, atveda ir į muziejų.
Interesas – laiko praleidimas, socialinė komunikacija. As-
meniniai interesai, emocinė išraiška, smalsumas, degusta-
cijos (arbatos), bendravimas su sveikais, savęs atradimas.
Hiperaktyvūs, kompleksuoti, jautrūs. 
Ribotos galimybės suprasti, įsisavinti, padaryti.  
Pastebėta, kad mielai ką nors liečia, galima siūlyti veiklą su 
dėlionėmis, kaladėlėmis.
Reikia specialiai ruošti muziejininkus, kaip elgtis, kaip 
bendrauti su neįgaliaisiais.

Skyrelio apibendrinimas

Muziejų lankytojai yra labai įvairūs, turi skirtin-
gų muziejų lankymo motyvų, interesų ir poreikių.

Kiek muziejai supranta, aiškinasi skirtingų lan-
kytojų grupių interesus, tiek jie savo veikloje patai-
ko į vieną lankytojų grupę ir nepataiko į kitas ir ap-
riboja galimybes pasiekti įvairias lankytojų grupes.  

Tam, kad suprastų savo auditorijas (tikslines 
grupes), muziejai turi jas analizuoti. 
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MuzIejų lankytojų PoreIkIų nustatyMo MetodIkos

Kaip jau rašyta, norint gerai suprasti muziejaus 
lankytojus, jų poreikius, reikia atlikti lankytojų tyri-
mus. Bet kuris lankytojų tyrimas turi būti tinkamai 
metodologiškai pagrįstas, t. y. korektiškai suformu-
luoti temą, aptarti tyrimo koncepciją, hipotezę, ty-
rimo metodus ir t. t.

Gerai parengtas ar pritaikytas metodas žymiai 
palengvina tyrimą. Netinkamas metodinis pasiruo-
šimas visada veda prie abejotinų rezultatų ir prie 
tyrimų metodikos tikslinimo ir tyrimo kartojimo.

Čia aptarsime tris pagrindinius muziejų audi-
torijų tyrimo metodus: apklausą žodžiu (interviu), 
anketinį metodą ir stebėjimą. 

Apklausų samprata ir rūšys

Apklausa – tai tokia duomenų rinkimo techni-
ka, kai respondentai iš esmės tuo pačiu (arba arti-
mu jam) metu atsakinėja raštu (anketoje) arba žo-
džiu (interviu) į pateiktus klausimus. 

Apklausa žodžiu (interviu)
Socialiniuose tyrimuose interviu  – tai tyrėjo 

pokalbis su tiriamuoju, siekiant surinkti tyrimui 
reikalingos informacijos. Tyrėjas (dar vadinamas 
interviuotoju) tiesioginio pokalbio metu pateikia 
klausimus tiriamajam (dar vadinamam interviuo-
jamuoju) ar jų grupei ir registruoja atsakymus94. 
Interviu paskirtis ir tikslai gali būti įvairūs; jis nau-
dojamas:

1) tyrimo pradžioje, norint patikslinti tyri-
mo problemą, hipotezes bei jų formula-
vimą;

2) platesnių apklausų metodikai parengti;
3) kaip savarankiškas informacijos rinkimo 

metodas, kai esti ribota arba maža atran-
ka;

94 Telešienė A. Įvadinis kursas į kompiuterizuotą kokybi-
nių duomenų analizę. Prieiga per internetą: http://www.
lidata.eu/index.php?file=files/mokymai/NVivo/nvivo.
html&course_file=nvivo_III_3_2_2.html (žiūrėta 2016-
05-19).

4) kaip papildomas metodas išsamesnei 
informacijai gauti kartu su anketavimu, 
stebėjimu ir kt. metodais;

5) kontroliniuose tyrimuose kitais metodais 
gautiems duomenims patikslinti ir jų pa-
tikimumui patikrinti.

Pagal procedūrų lankstumą arba griežtumą 
interviu galima skirstyti į struktūruotus, pusiau 
struktūruotus ar nestruktūruotus.

Taip pat interviu gali būti individualus arba 
grupinis (paprastai fokusuotas grupių interviu).

Struktūruotas interviu remiasi iš anksto tyrėjo 
paruoštu interviu planu, kuriame numatytos kon-
krečios klausimų formuluotės (dažnai – ir atsaky-
mų formuluotės) bei nustatyta griežta klausimų pa-
teikimo seka. Struktūruotame interviu tyrėjas gali 
užduoti tik tokius klausimus, tik tokia seka ir tik 
tokia formuluote, kokia yra pateikta interviu plane. 
Atliekant griežtai struktūruotą interviu, visi res-
pondentai gauna vienodus klausimus, vienodomis 
formuluotėmis ir vienoda seka. Atliekant griežtai 
struktūruotus interviu svarbu, kad klausimų for-
muluotės būtų nedviprasmiškos ir reikštų tą patį 
visiems respondentams. 

Pusiau struktūruotas interviu remiasi planu, ku-
riame numatyti konkretūs klausimai, jų pateikimo 
seka, tačiau numatyta, kad tyrimo eigoje tyrėjas gali 
papildomai užduoti plane neįrašytų klausimų. Pa-
pildomus klausimus tyrėjas užduoda, kai interviu 
metu pastebi, kad numatytieji klausimai neapima 
visų tyrimui svarbių temų, arba siekiant surinkti 
daugiau ar gilesnės informacijos tuomet, kai tiria-
masis nepilnai atsako į pateiktus klausimus. 

Pusiau struktūruotų interviu klausimynuose 
taip pat beveik nenaudojami uždari klausimai su 
atsakymų formuluotėmis.

Nestruktūruotas interviu remiasi planu, kuria-
me numatyti tik įžanginiai bei esminiai klausimai, 
pateikiamos pagrindinės pokalbio temos be kon-
krečių klausimų formuluočių. Klausimų formuluo-
tes tyrėjas kuria interviu metu priklausomai nuo 
jo eigos, nuo užsimezgusio santykio tarp tyrėjo ir 
tiriamojo ar nuo interviu aplinkos.
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Fokusuotas grupių interviu
Fokusuotas grupių interviu95 – tai toks interviu, 

kuomet vienu metu kalbamasi ne su vienu respon-
dentu, o su keletu respondentų (jų grupe). „Foku-
suotas“ reiškia, kad toks pokalbis ar diskusija yra 
sutelkta į vieną ar kelis pagrindinius tyrimo klau-
simus. Šis interviu tipas kartais taip pat vadinamas 
grupiniu interviu ar fokusuota grupių diskusija. 
Fokusuotą grupių interviu vedantis tyrėjas vadina-
mas interviu ar diskusijos moderatoriumi. Mode-
ratoriaus vaidmuo – užtikrinti, kad būtų laikomasi 
interviu plano (klausimų formuluočių, klausimų 
pateikimo sekos prasme) bei užtikrinti, kad visi 
grupės nariai turėtų lygias galimybes pasisakyti. 
Moderatorius veda diskusiją, stimuliuoja ar slopina 
pokalbį. Moderatoriui paprastai talkina interviu se-
kretorius, besirūpinantis jog visa interviu medžiaga 
būtų tinkamai užprotokoluota specialiai paruoš-
tuose interviu protokoluose ar įrašyta į audio, video 
laikmenas.

Fokusuotam grupių interviu renkami respon-
dentai nepažįstantys vienas kito, tačiau panašūs 
pagal vieną ar daugiau tyrimo atžvilgiu reikšmin-
gų požymių, t. y grupė turi būti homogeniška pagal 
vieną ar kelis kriterijus, pavyzdžiui, mokytojai, tam 
tikros amžiaus grupės mokiniai (pvz., 9–12 klasių), 
senjorai ir pan. Tokiame tyrime būtų siekiama su-
žinoti skirtingų tikslinių vartotojų grupių lūkesčius 
ir elgseną.

Paprastai patariama tiriamųjų grupę sudaryti 
taip, kad vienų narių socialinis ar ekonominis sta-
tusas, pareigos ar titulai (bei kitos galios išraiškos) 
nekliudytų, neslopintų kitų grupės narių.

Tiriamųjų grupės dydis nėra griežtai reglamen-
tuojamas, tačiau patariama sudaryti 4–12 respon-
dentų grupę. Mažesnė grupė neužtikrins diskusi-
jos. Didesnę grupę moderatoriui gali būti sunku 
valdyti, toks interviu gali užtrukti pernelyg ilgai ar 
kai kurie grupės nariai gali neturėti progos išsakyti 
savo nuomonės. Fokusuoti grupių interviu papras-
tai užtrunka ilgiau nei kiti interviu ir tipiškai trun-
ka 1–1,5 valandos.

Bendrieji pokalbio organizavimo reikalavimai96

95 Ten pat. 
96 Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimo metodologija. Lietu-

vos teisės universitetas, Vilnius, 2002, 473.

1. Kad pokalbis būtų efektyvus, jam reikia gerai 
pasirengti: 

a) numatyti aiškų tikslą, temą, klausimų 
platumą, jų eiliškumą, išskirti svarbiau-
sius klausimus, į kuriuos reikia gauti aiš-
kius atsakymus; 

b) turėti kai kurių žinių apie pokalbio par-
tnerį, jo charakterį, komunikabilumą; 

c) pasirinkti tinkamiausius pokalbio būdus, 
numatyti jo variantus ir galimą pašneko-
vo reakciją į pokalbio temą; 

d) numatyti pokalbiui tinkamą laiką ir vie-
tą, nes skubotai, atsitiktinai, netinkamo-
mis aplinkybėmis vedamas pokalbis gali 
tapti formalus, oficialus; jį gali trukdyti ir 
nukreipti nepageidaujama linkme smal-
saujantys pašaliniai97.

2. Pokalbis dėl tiriamųjų tikslų gali būti pradė-
tas tik užmezgus nuoširdų kontaktą su pašnekovu, 
įgijus jo pasitikėjimą; jeigu nepasiseka pasiekti abi-
pusio pasitikėjimo, geriau pokalbio nepradėti; kal-
bėtis reikia taktiškai, pagarbiai, tolerantiškai.

3. Pokalbis turi būti kryptingas, bet laisvas.
4. Klausimai turi būti logiški, aiškūs, nuoseklūs; 

negalima pateikti įžeidžiamų, provokuojamų klau-
simų; pokalbis neturi virsti apklausa ar juo labiau 
tardymu; klausimai gali būti tiesioginiai ir netiesio-
giniai; negalima reikšti savo nuomonės, pasakinėti 
ir užduoti įteigiamų klausimų; jie turi būti įvairiai 
formuluojami, kad pašnekovas gerai juos suprastų 
ir galėtų tiksliai atsakyti; šnekėtis reikia lanksčiai 
ir sumaniai, taikantis prie besikeičiančios pokalbio 
nuotaikos.

5. Interviu būtina užrašyti. Tačiau galima nau-
doti trumpinius, stenografiją arba technines prie-
mones (diktofoną, magnetofoną). Tik reikia turėti 
galvoje, kad kiekvienas respondento atsakymų fik-
savimas gali jį blaškyti. Geriau, kai fiksuoja (už-
rašo) trečiasis asmuo  – protokoluotojas. Tiksliai 
užrašyti respondento atsakymus būtina todėl, kad 
vėliau teks daryti ne tik kokybinius, bet ir kieky-
binius apibendrinimus turinio analize ar kitomis 
formalizuotomis procedūromis, pasitelkiant statis-
tinius metodus.

97 Su fokusuotos grupės interviu aprašymu galite susipažinti 
2 priede. 
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Anketinis metodas
Anketa – klausimų lapas tam tikroms žinioms 

surinkti. Jį pagal nurodytas taisykles užpildo klau-
siamasis. 

Anketos rengimas
Anketa sudaroma, remiantis teoriniu klausimo 

žinojimu, tiriamojo darbo patirtimi, kitais meto-
dais (stebėjimo, pokalbio, interviu ir kt.) sukaupta 
medžiaga98.

Rengiant anketą, reikia laikytis šių reikalavimų:
1) klausimai ir atsakymai turi būti gerai vi-

siems suprantami, parašyti taisyklinga 
kalba;

2) klausimai neturi būti per daug abstraktūs 
ir per daug tiesmukiški, primityvūs;

3) klausimai ir atsakymai neturi įžeisti res-
pondento;

4) atsakymai turi atspindėti realią tikrovę, 
tiriamos problemos turinį;

5) atsakymai turi būti išsamūs, aprėpti visus 
galimus variantus; kiekvienas respondentas 
turi rasti tarp jų priimtiną jam atsakymą;

6) neturi būti vienašalių klausimų, kurie ga-
lėtų sukelti nereikalingą išankstinį nusis-
tatymą;

7) klausiamojo neturi varginti anketos klau-
simų skaičius, klausimai neturi būti mo-
notoniški;

8) reikia numatyti respondento kompeten-
ciją atsakyti į klausimus, rinktis iš pateik-
tų atsakymų;

9) neteikti klausimų, kurie skatintų respon-
dentą „pataikauti“ anketuotojui arba at-
sakyti pagal susidariusius viešosios nuo-
monės standartus;

10) anketa turi turėti pažintinę reikšmę, 
turi dominti respondentą, žadinti jo norą 
atsakyti į visus klausimus, skatinti anali-
zuoti ir objektyviai vertinti save ir aplin-
kinius, reiškinius ir įvykius.

Anketos klausimai gali būti įvairaus pobūdžio: 
tiesioginiai ir netiesioginiai, asmeniniai ir beasme-
niai, pagrindiniai ir kontroliniai.

98 Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimo metodologija. Lietu-
vos teisės universitetas, Vilnius, 2002, 474.

Bendrieji anketos reikalavimai: 
•	 pirmiausia	 turi	 būti	motyvuotai,	 logiškai	

paaiškinta, dėl ko atliekamas tyrimas, po to 
pateikiama trumpa anketos užpildymo ins-
trukcija; 

•	apklausiamojo	pastangos	atsakyti	turi	būti	
minimalios, todėl klausimai turi būti kon-
kretūs, o atsakymų variantai suprantami; 

•	kuo	mažiau	respondentui	tenka	rašyti,	tuo	
daugiau jis tiki, kad bus išlaikytas anoni-
miškumas;

•	svarbi	anketos	apimtis:	ilga	anketa	tiriamąjį	
atbaido, nėra noro atidžiai ją skaityti, todėl 
galimi paviršutiniški atsakymai; svarbus ir 
anketos apipavidalinimas, klausimų kom-
pozicija – tai gali sušvelninti kilusias neigia-
mas nuostatas; 

•	 reikia	 vengti	 klausimų,	 kurie	 stumia	 res-
pondentą į vieną atsakymą; 

•	reikia	vengti	sudėtingų,	erzinančių	klausi-
mų. 

Klausimų paruošimo rekomendacijos: 
Dėl klausimų turinio: 

•	ar	reikalingas	klausimas?	Kuo	jis	bus	nau-
dingas? 

•	ar	reikalingi	keli	klausimai,	ar	tik	vienas?	
•	ar	klausimas	turi	būti	konkretus,	susijęs	su	

respondento patirtimi? 
•	ar	respondentas	turi	reikiamą	informaciją,	

kad galėtų atsakyti į klausimą? 
•	ar	klausimas	tikslus,	ar	nereikės	papildomų	

klausimų? 
•	ar	gausime	tą	informaciją,	apie	kurią	klau-

siame? 
Dėl klausimų formulavimo: 

•	ar	klausimas	bus	teisingai	suprastas?	
•	ar	dėl	netinkamo	formulavimo	arba	emo-

cinės klausimo manieros atsakymas nebus 
primetamas? 

•	ar	labiau	beasmenis	klausimas	bus	rezulta-
tyvesnis? 

Dėl klausimų vietos klausimyne: 
•	ar	ankstesnis	klausimas	neturės	įtakos	to-

lesnio klausimo atsakymui? Pavyzdžiui, jei-
gu respondento klausiame, kada jis skaito 
grožinę literatūrą, o po to apie laisvalaikį, 
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tai klausiamasis skaitymą gali nurodyti kaip 
vieną mėgstamiausių laisvalaikio užsiėmi-
mų; šiuo atveju pirmiau reikėtų paklausti 
apie laisvalaikį, o po to apie skaitymą; 

•	ar	gera	klausimų	seka	psichologiniu	požiū-
riu? Pavyzdžiui, jeigu norime, kad klausi-
mas apie laisvalaikį nedarytų įtakos toles-
niems atsakymams, galima paklausti apie 
aktorius arba literatūrinius herojus. Be to, 
neįdomius respondentui biografinius duo-
menis geriau pateikti anketos pabaigoje. 
Intymesnius klausimus taip pat reikėtų nu-
kelti į pabaigą, o į vienodų klausimų seriją 
įterpti kitokių; 

•	 ar	 klausimas	 pateiktas	 per	 anksti,	 ar	 per	
vėlai (dėmesio bei susidomėjimo klausi-
mu požiūriu)? Klausimai turėtų eiti nuo 
paprastesnių prie sudėtingesnių. Todėl an-
ketos pradžioje turėtų būti lengvesni klau-
simai. Klausimai apie žinias primena egza-
miną, nekelia noro į juos atsakinėti. Dėl to 
juos reikia išmėtyti. Jeigu apklausa trunka 
ilgai, tai pradinis silpnesnis dėmesys sti-
prėja, o gale vėl silpnėja, todėl svarbiausi 
ir sunkiausi klausimai turėtų būti anketos 
viduryje,  paprastesni – pradžioje ir pabai-
goje; be to, paprastesni ir neįdomūs klau-
simai – anketos pabaigoje, o paprastesni ir 
įdomūs – pradžioje. 

Apklausos lapas turi atitikti šiuos reikalavimus: 
•	būti	anketinės	išvaizdos;	
•	 klausimų	 ir	 atsakymų	 variantai	 turi	 būti	

skirtingų šriftų; 
•	atsakymų	variantai	turi	būti	viename	pus-

lapyje; 
•	turi	tikti	statistiniam	apdorojimui.	

Pravartu priminti, kad bet kokiu atveju paren-
gus anketą, būtini žvalgomieji tyrimai (iki 50 atve-
jų, kai imtis reprezentatyvi), padedantys patikrinti 
anketos klausimų kokybę, aprobuoti ją pagal nusta-
tytus kriterijus. Be to, tokie tyrimai padeda nusta-
tyti imties tūrį, jeigu iki tol jis dar nebuvo žinomas. 
Tačiau žvalgomieji tyrimai tiks tik su tokia tiriamų-
jų grupe, kuri visais atžvilgiais bus adekvati pagrin-
dinei tiriamųjų grupei, t. y. bus to paties amžiaus, 
lyčių santykio bei kitų rodiklių, 

Anketų klausimų skalės 
Visus per anketinę apklausą gautus duomenis 

reikia kokiu nors būdu sugrupuoti. Tuo tikslu nau-
dojamos įvairios skalės. Dažniausios jų yra šios: 

1. Nominalinė skalė. Tai objektyvių duomenų 
apie respondentą nustatymas. Pavyzdžiui, įvertina-
mas amžius, lytis, šeiminė padėtis, darbinės ar kito-
kios veiklos pobūdis, išsilavinimas ir kiti kokybiniai 
rodikliai. Visa tai sudaro demografinę anketos dalį:

Jūsų lytis: 
1. Vyras. 
2. Moteris. 

Jūsų išsilavinimas:
1. Universitetinis aukštasis
2. Neuniversitetinis aukštasis
3. Profesinis
4. Vidurinis
5. Pagrindinis
6. Pradinis

Jūsų profesija:
 Valstybės tarnautojas
 Savivaldybės tarnautojas
 Švietimo darbuotojas
 Kultūros darbuotojas
 Bibliotekininkas 
 Ūkininkas
 Verslininkas

4. Intervalinė skalė. Ji padeda išmatuoti bei pa-
lyginti kai kuriuos požymius, turinčius skaitmeni-
nę išraišką, pavyzdžiui, amžių, išsilavinimą ir pan. 
Skalės gali būti su lyginiais ir nelyginiais intervalais. 
Pavyzdžiui, darbo stažas nuo 1 iki 3 metų, nuo 3 iki 
5 metų, nuo 5 iki 10 metų, didesnis kaip 10 metų 
(nelyginiai intervalai); arba darbo stažas nuo 1 iki 3 
metų, nuo 3 iki 6 metų, nuo 6 iki 9 metų, nuo 9 iki 
12 metų ir t.t. (lyginiai intervalai).

Kiek vidutiniškai laiko praleidžiate muziejuje 
apsilankymo metu? 

1. Iki 1 valandos 
2. 1–2 valandas 
3. 2–3 valandas 
4. 3 – 4 valandas 
5. 5 valandas ir daugiau 

Kokios yra Jūsų vidutinės mėnesio pajamos? 
1. iki 100 Eur
2. 101–300 Eur
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3. 301–500 Eur 
4. 501–700 Eur
5. 701–900 Eur
6. 901–1100 Eur
7. 1101–1300 Eur 
8. 1301–1500 Eur 
9. 1501–1700 Eur
10. 1701–1900 Eur
9. Daugiau kaip 1900 Eur

2. Ranginė skalė. Šio tipo skalė taikoma tada, 
kai objektus galima sutvarkyti (suranguoti) pagal 
matuojamojo požymio intensyvumą. Ranginės ska-
lės švietime99:

Paprasčiausia iš ranginių skalių vadinama di-
chotomine:

•	mokinys	atliko	užduotį	arba	jos	neatliko,
•	pateiktą	klausimą	atsakė	 teigiamai	ar	nei-

giamai ir pan.
Didaktikoje būtų geriau taikyti trijų balų skalę, 

pavyzdžiui: užduotis atlikta pilnai, atlikta iš dalies, 
neatlikta. 

Matuojant ugdytinių nuostatas, taikomos trijų, 
penkių ar net septynių balų skalės. Pavyzdžiui:

Dabartinėmis sąlygomis aukštasis išsilavinimas 
neturi įtakos atlyginimui.

1. Sutinku. 2. Nežinau.  3. Nesutinku (trijų balų 
skalė)

1. Visiškai sutinku. 2. Sutinku. 3.   Neturiu aiš-
kios nuomonės. 4. Nenorėčiau sutikti. 5. Kategoriškai 
nesutinku (penkių balų skalė)
Kategoriškai                                                  Visiškai
nesutinku      -3    -2    -1    0    1    2   3      sutinku
                                                                      (septynių     
                                                                     balų skalė)

Likerto skalė. Tai viena iš ranginių skalių 
atmainų, dažnai naudojama respondentų nuomo-
nei kokiu nors klausimu tirti. Jo esmė ta, kad visi 
atsakymai eina griežtai didėjančia ar mažėjančia 
tvarka. Pavyzdžiui, teiginio „Švietimo reforma 
mūsų šalyje vyksta efektyviai“ įvertinimo ranginė 
skalė būtų tokia: 1. Visiškai pritariu. 2. Pritariu. 3. 
Nežinau, negaliu apsispręsti. 4. Nepritariu. 5. Visiš-
kai nepritariu. 

99 Mičiulienė R. Mokslinio tyrimo pagrindai edukologijoje. 
Prieiga per internetą: http://www.asu.lt/nm/failai/MT_pa-
grindai_edukologijoje/index.html 

Likerto skalė dažniausiai naudojama sociali-
niuose tyrimuose (Priede 1 rasite įvairių Likerto 
skalių pavyzdžių):

Anketos struktūra
•	Įvadinė	anketos	dalis, skirta paaiškinti, kas 

atlieka tyrimus, jų tikslus, kam bus naudo-
jami anketos rezultatai. 

•	Pagrindinė	anketos	dalis,	bendrieji	klau-
simai apie tai, kiek dažnai lankosi mu-
ziejuose, kokiuose muziejuose pastaruoju 
metu buvo, kodėl lankosi.

•	Pagrindinė	 dalis,	 konkretieji	 klausimai	
apie:

•	Edukacinių	užsiėmimų	organizavimą	(laiką	
ir vietą) 

•	Edukacinių	užsiėmimų	metodiką
•	Ekspozicijų	ir	edukacinių	užsiėmimų	tema-

tiką
•	Tai,	 kaip	muziejai	 atskleidžia	 visuomenės	

(bendruomenės) problemas
•	Baigiamoji	 dalis, klausimai apie respon-

dentą, jo statusą (amžius, lytis, geografija, 
pajamos, išsilavinimas ir pan.100)

Anketų klausimų klaidos
1. Atsakymo pasirinkimų sistemiškumo pro-

blemos
Pavyzdys:
Ką galvojate apie muziejų?

a) reikalinga įstaiga
b) patraukli įstaiga
c) nepatraukli
d) kita...................................................

„Reikalinga“ ir „Patraukli“ yra iš skirtingų sri-
čių, be to „patrauklumo“ charakteristikai nurodyti 
du lygiai (patraukli ir nepatraukli). Čia labiau tiktų 
Likerto skalė, pavyzdžiui: „Ką galvojate apie muzie-
jų?“

100 3 priede galite susipažinti su „Vilmorus“ atlikto Lietuvos 
muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių bei mo-
kytojų poreikių tyrimo anketos klausimais. 
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Charakteris-
tika

Sutinku Neturiu 
nuomonės 

Nesutinku

Patraukli įs-
taiga
Reikalinga įs-
taiga
Būtina savival-
dybės įstaiga

Galima sugalvoti daugiau charakteristikų ir pa-
naudoti 5 at net 7 balų skales.

2. Nežinomi žodžiai, sąvokos
Kuris iš šių būdų labiausiai skatintų sužinoti 

kuo daugiau informacijos apie X kraštą muziejaus 
ekspozicijose? 

a) informacijos paieška terminale
b) informacija medžiagos ieškant ekspozicijos 

„stalčiuose“
c) informacija klausant ekskursijos vadovo
d) visi prieš tai išvardyti variantai 
Eiliniam muziejaus lankytojui gali būti neaišku, 

kas yra „terminalas“ ar „ekspozicijos stalčiai“ ir kur 
tų „stalčių“ ieškoti. 

3. Tendencingi klausimai
Tai klausimai, kurie pateikiami, siekiant gauti 

tam tikrą iš anksto numatytą atsakymą. 
Pavyzdžiui:
Kas turėtų kurti naujas muziejaus ekspozici-

jas?
a) muziejininkai
b) visuomenės atstovai (bendruomenės, įvairūs 

klubai, visuomenės veikėjai)
c) verslininkai
d )muziejaus steigėjas (savivaldybė)
Ar bendruomenės nariai gali spręsti kokios 

ekspozicijos turi būti muziejuje?
a) tik bendruomenės nariai gali nuspręsti, kokios 

bus muziejaus ekspozicijos
b) ekspozicijų kūrimas yra tiesioginis muziejinin-

kų darbas, jie ir turi tuo užsiimti
c) kurti turi muziejininkai, tačiau jiems patarti 

gali specialistai, bendruomenės nariai
Šiuos klausimus suformulavo reorganizuoja-

mo muziejaus darbuotojai. Jie susidūrė su situa-
cija, kai į muziejaus reorganizaciją, jų nuomone, 
ėmė kištis perdėtai aktyvios visuomenės grupės. 
Muziejininkai tikėjosi, kad respondentai atsakys, 

jog tai specialistų muziejininkų darbas, ir galės 
pateikti anketos rezultatus, siekdami apsigynti. 
Šiuo atveju tokio pobūdžio klausimai ir rezulta-
tai gali sukelti dar didesnę konfrontaciją. Pirmas 
dalykas, kuo gali būti apkaltintas muziejus, – ty-
rimo patikimumas. Jiems užduos klausimą, o kas 
buvo tie, kurių klausėte, kiek žmonių apklausėte 
ir pan. Muziejus gali būti apkaltintas manipulia-
vimu. 

Kitas pavyzdys:
Kaip vertinate muziejuje siūlomus leidinius?
a) atitinka muziejaus dvasią
b) neatitinka mano interesų
c) nesidomiu
d) per mažai leidinių apie X veikėją
e) kita................................................. 
Čia yra dvi problemos. Pirma, sistemiškumo 

problema – kiekvienas atsakymas „iš kitos operos“, 
antra, tai tendencingas klausimas, kuriuo iš tikrųjų 
norima pagrįsti, kad reikia daugiau leidinių apie X 
veikėją.

4. Sudėtingi (reikalaujantys specialaus išma-
nymo) klausimai

Klausimai neturi būti orientuoti į labiau išpru-
susius žmones. Į nesuprantamą klausimą arba ne-
bus atsakymo, arba tas atsakymas bus atsitiktinis.

Kokios ekspozicijos turėtų būti X krašto muzie-
juje po renovacijos?

a) rezistencijos
b) pastato istorijos
c) tautodailės
d) etnografijos
e) miesto istorijos
f) sklandytuvų istorijos
g) sakralinė
h) garsių kraštiečių
i) poeto X
j) kunigo Y
k) visos išvardytos
l) kitos (parašykite) 
Toks klausimas gali būti užduodamas tik labai 

gerai su muziejaus veikla susipažinusiems žmo-
nėms, pavyzdžiui, muziejaus tarybos nariams. 

5.	Daugybiniai	klausimai
Tai klausimai, kuriuose klausiama kelių dalykų 

iš karto. Pavyzdys: 
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Ar randate informacijos apie vykdomas eduka-
cines programas ir ar ji jus tenkina?

a) taip
b) ne
Anketos autoriams bus labai sudėtinga ana-

lizuoti gautus atsakymus. Ką reiškia atsakymas 
„Taip“: kad respondentas randa informaciją ir ji jį 
tenkina, ar randa informaciją, ar informacija ten-
kina? Ką reiškia atsakymas „Ne“: kad respondentas 
neranda informacijos ar ji jo netenkina ar abu? 

6. Klausimai, prasidedantys „Ar“
Klausimai, prasidedantys „Ar“ paprastai turi du 

galimus atsakymus: „Taip“ ir „Ne“, kartais gali būti 
papildyta trečiuoju – „Nežinau“, „Neturiu nuomo-
nės“. Pavyzdys:

Ar jus tenkina muziejaus darbo laikas?
a) taip 
b) ne 
c) kita 
Labai sunku sugalvoti, kas šiuo atveju tai galėtų 

būti „Kita“. 
Klausimai, prasidedantys „Ar“, paprastai reika-

lauja užduoti papildomą klausimą. Jei atsakymas 
yra „Taip“, viskas aišku, o jei atsakymas yra „Ne“, 
reikės užduoti papildomą klausimą „Koks muzie-
jaus lankymo laikas jus tenkintų (būtų jums pato-
gus)?“ 

Šiuo atveju būtų tikslingiau nurodyti įvairius 
laiko tarpus ir užduoti klausimą, kuris laikas res-
pondentui būtų patogiausias lankyti muziejų. Pa-
vyzdžiui: 

Koks muziejaus lankymo laikas jums būtų pa-
togus?

a) 8–10 val. 
b) 10–12 val.
c) 12–14 val.
d) 14–16 val.
e) 16–18 val.
f) 18–20 val.
Atsakymai į šį klausimą parodys, kuris dienos 

laikas labiausiai tinka vienai ar kitai grupei muziejų 
lankyti ir ar muziejaus darbo laikas yra tinkamas. 

7. Nevienodi intervalai
Skaidant kokias nors reikšmes intervalais, rei-

kėtų pasirinkti intervalo dydį ir jį taikyti visam in-
tervalui nuo minimalios iki maksimalios vertės. 

Vienoje iš anketų pateiktas toks klausimas:
Kokia, jūsų nuomone, būtų priimtina edukaci-

nio užsiėmimo kaina vienam mokiniui?
a) 0,50–2 Eur
b) 2–5 Eur
c) 5–10 Eur
Šiuo atveju kainos intervalas vis didėja (1,5 

EUR, 3 EUR ir 5 EUR).
Geriau būtų šitaip:
Kokia, jūsų nuomone, būtų priimtina edukaci-

nio užsiėmimo kaina vienam mokiniui?
a) iki 1 Eur
b) 1,1–2 Eur
c) 2,1–3 Eur
d) 3,1–4 Eur
e) 4,1–5 Eur
f) 5,1 ir daugiau Eur

8. Neaišku, ar galimas tik vienas pasirinkimas
Jei skalė nominalinė ir duodame pasirinkimą iš 

kelių variantų, reikėtų nurodyti, ar galimi keli pa-
sirinkimai. Pavyzdys galėtų būti ketvirtame punkte 
aptartas klausimas „Kokios ekspozicijos turėtų būti 
X krašto muziejuje po renovacijos?“ Čia turėtų būti 
nurodyta, jog galimi keli pasirinkimai. Tas pats yra 
ir su kito muziejaus klausimu apie palankiausią da-
lyvauti edukaciniuose užsiėmimuose mėnesį. 

Akivaizdu, kad per metus gali būti keli mėne-
siai, labiausiai tinkami dalyvauti edukaciniuose 
užsiėmimuose, todėl reikėtų nurodyti, jog galima 
pasirinkti ne vieną atsakymą, kaip padaryta šiuo 
atveju:

Kas Jus paskatintų dalyvauti muziejų edukaci-
nėse programose? (Galimi keli atsakymai)

1. Programos šeimai 
2. Programos neįgaliesiems
3. Programos senjorams
4. Specializuotos programos 
5. Tematikų įvairovė
6. Kino filmai
7. Galimybė susipažinti su naujais žmonėmis
8. Galimybė susirasti naujų draugų
9. Poreikis mokytis, atrasti naujų dalykų 
10. Kita (nurodykite)_____________________
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Praktiniai patarimai tiems, kas anketuos savo tikslines grupes

Jei galvojate siųsti anketas e. paštu ir prašyti jas 
užpildyti, turėkite omenyje, kad grįžta tik apie 10–20 
proc. užpildytų anketų. Vadinasi, reikia išsiųsti anke-
tą mažiausiai šimtui (o tai ir dviem šimtams) adresų, 
jei norite turėti apie 20 užpildytų anketų. Todėl re-
komenduojame geriau pasidalyti anketas grupelėje, 
nueiti į mokyklą arba į kokį nors mokytojų renginį 
(seminarą ar panašiai) ir paprašyti, kad mokytojai 
užpildytų. Geriau ieškokite tiesioginio kontakto ir jo 
metu prašykite užpildyti anketą. Prašykite užpildyti 
dabar, nepasiduokite pasiūlymui „palikite, mes už-
pildysime, kai turėsime laiko“, nes vėliau tikrai neuž-
pildys ir užpildytos anketos negausite.

Žinoma, galima padaryti elektroninę apklausą, 
naudojantis Google Forms, Survey Monkey arba ki-
tokia programa. Jos geros tuo, kad leidžia iš karto 
gauti apibendrintus duomenis, grafikus. Tik ne-
pamirškite pirmojo punkto  – užpildys nedidelė 
dalis. Jei turite muziejaus feisbuko paskyrą, galite 
patalpinti nuorodą į klausimyną ten. Jei muziejaus 
draugų skaičius nemažas, tai gali labai palengvinti 
darbą. Tik nepamirškite, kad muziejaus draugai yra 
įvairūs, o jūs taikotės į tam tikrą tikslinę grupę.

Praktiniai patarimai tiems, kas darys fokusuotą grupės interviu

Nepasiduokite pagundai siųsti klausimų, kad at-
sakytų raštu. Tai nebus fokusuota grupės interviu, 
o anketavimas. Sukvieskite grupės narius dalyvauti 
grupiniame interviu ir kalbėkitės. Grupės interviu / 
diskusija tuo ir skiriasi nuo anketavimo, kad jos metu 
dalyviams kyla naujų minčių, tai, ką pasakė vienas 
grupelės narys, paskatina kitą prisiminti savo atve-
jį, pakiša mintį ir pan. Pasiruoškite iš anksto lapus 
su klausimais, kur būtų vietos užrašyti atsakymus. 
Kaip jau sakėme, interviu reikia daryti keliese: vienas 
klausinėja, kitas (kiti) užrašinėja. Galima (netgi re-
komenduotume) užrašinėti į lapus ir įrašinėti dikto-
fonu arba mobiliuoju telefonu (paprastai jie turi bal-
so įrašymo funkciją – diktofono programėlę). Įrašas 
padės prisiminti, ką sakė dalyviai, papildyti užrašus.

Duomenų apdorojimas

Anketų rezultatams suvesti galima naudoti pa-
prasčiausią Excel programą. Ja padarysite ir grafi-
kus, jei nemokate, paprašykite ko nors pagalbos.

Duomenų suvedimui iš popierinių klausimy-
nų galima naudoti jau minėtas programas Google 
Form arba Survey Monkey. Sudarykite klausimyną 
ir kiekvieną popierinę anketą suveskite. Iš karto 
gausite rezultatą.

Stebėjimas

Stebėjimas: 1) tiesioginis jutiminis tikrovės 
reiškinių suvokimas; 2) pirminės socialinės infor-
macijos rinkimo metodas, kai ji kaupiama, tyrėjui 
tikslingai registruojant stebimus įvykius, reiškinius 
ir procesus, vykstančius natūraliomis sąlygomis.101

Muziejams tai galėtų būti vienas iš pagrindinių 
lankytojų tyrimų metodų, tačiau Lietuvos muziejų 
dar labai retai naudojamas. 

Skiriamas stebėjimas dalyvaujant ir stebėjimas 
nedalyvaujant. 

Stebėjimas dalyvaujant – tai toks stebėjimas, kai 
tyrėjas pats aktyviai dalyvauja veikloje kaip lygiaver-
tis, visateisis grupės dalyvis. Muziejuose tai galėtų 
būti panaudojama tirti ekskursijų ir kitų edukacinių 
užsiėmimų kokybę, kai tyrėjas ar tyrėjų grupelė da-
lyvauja ekskursijoje ar kitame edukaciniame užsi-
ėmime kaip eiliniai dalyviai. Toks tyrimas gali būti 
atviras, kai renginio vedėjas ir dalyviai žino, kad yra 
tiriami, arba slaptas, kai jie apie tai nėra informuoti. 
Atviras tyrimas gali padaryti įtaką tiriamųjų elgesiui 
ir tyrimo rezultatai gali būti netikslūs, o jei slaptas, 
gali kilti etikos problemų. Kokį būdą – atvirą ar slap-
tą – pasirinkti, priklauso nuo tyrimo tikslų ir nuo to, 
kaip bus naudojami tyrimo rezultatai.  

Stebėjimas nedalyvaujant – tai toks stebėjimas, 
kai tyrėjas yra tik išorės stebėtojas, t. y. iš šalies stebi 
įvykius. Jis nėra lygiateisis stebimos grupės dalyvis. 
Paprastai jo tyrimo tikslai užmaskuoti, neatsklei-
džiami. Muziejuose jis daugiausia naudojamas, ver-
tinant lankytojų elgesį parodose, bet gali būti nau-
dojamas ir vedėjų bei dalyvių elgesiui, ekskursijoms 
ir kitiems edukaciniams užsiėmimams tirti, kai ste-
bėtojas tik stebi procesą, bet pats jame nedalyvauja. 

Stebėjimui nedalyvaujant interpretuoti papras-
tai reikia dar papildomai paimti interviu iš kai kurių 
lankytojų, kitaip gali būti sunku paaiškinti pastebėto 
elgesio priežastis, pavyzdžiui, kodėl dauguma lanky-

101  Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimo metodologija. Lietuvos 
teisės universitetas, Vilnius, 2002, 448.
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tojų ekspoziciją pradeda apžiūrinėti sukdami į kairę 
arba į dešinę, kodėl jie sustoja prie tam tikro ekspo-
nato, kodėl skaito informaciją arba jos neskaito. 

Nesvarbu, koks būtų stebėjimas, jam reikia pa-
siruošti panašiai kaip anketiniam tyrimui ar foku-
suotos grupės interviu. Reikia suformuluoti tyrimo 
tikslą (ką konkrečiai norime tyrimu išsiaiškinti), 
apgalvoti, ką reikia stebėti, kad gautume reikalin-
gus duomenis, kaip fiksuosime stebėjimo rezulta-
tus, kaip juos apdorosime ir kaip bus naudojami 
tyrimo rezultatai. 

Stebėjimo lapas. Tyrimui reikia pasiruošti ste-
bėjimo lapą, kuriame surašomi stebimo elgesio 
pasireiškimai, kriterijai. Kai kurie dalykai gali būti 
paruošti taip, kad pakaktų tik pažymėti pasireiškusį 
elgesį, pvz., kiek laiko praleidžia prie eksponatų (iki 
10 s, 10–20 s ir panašiai). Kitus elgesio dalykus rei-
kia trumpai aprašyti. Paprastai stebėjimui naudoja-
mi specialiai paruošti muziejaus ekspozicijų planai. 
Galimi stebėjimo dalykai ekspozicijoje, parodoje:

•	Kiek	žmonių	aplanko	parodą	per	valandą,	
dieną?

•	Kokio	amžiaus	ir	lyties?
•	Kokiu	maršrutu	eina?
•	Prie	ko	sustoja?
•	Kiek	laiko	praleidžia	prie	konkrečių	ekspo-

natų?
•	Ar	eina	vienas,	su	grupele,	su	šeima?
•	Ar	iš	karto	išeina,	ar	dar	aptarinėja?	Kur	tai	

daro?
•	Ar	skaito	etiketes,	papildomą	informaciją?	

Kiek laikos skiria skaitymui? Kokią infor-
maciją skaito daugiausia? 

•	Ir	t.t
Stebėjimo muziejuje tikslai, kaip juos apibrė-

žė K. Bronnenkantas ir S. Yalowitzas. 102:
•	Nustatyti	ekspozicijos	ir	eksponatų	patrau-

klumą.
•	Nustatyti,	į	ką	reikia	atkreipti	dėmesį	ateity-

je kuriant ekspozicijas.
•	Nustatyti	lankytojų	įsitraukimo	lygį.
•	Nustatyti	lankytojų	ėjimo	maršrutus	ir	cir-

kuliacijos shemas.

102 Bronnenkant K., & Yalowitz S. Timing and Tracking: Un-
locking Visitor Behavior. Visitor Studies, 2009, 12(1), 47–
64. doi: 10.1080/10645570902769134. 

•	Nustatyti	patraukliausius	ir	nepatraukliau-
sius eksponatus.

•	Palyginti	lankytojų	elgesio	tendencijas	įvai-
riose ekspozicijose.

•	Pakeisti	eksponatų	išdėstymo	planus.
Vorčesterio politechnikos instituto (Worcester Po-

lytechnic Institute) 2014 m. tyrimo ataskaita apie lan-
kytojų stebėjimą Viktorijos muziejuje (Australija) Re-
fining Visitor Tracking for Museum Victoria taip aprašo 
paprasčiausią lankytojų stebėjimo sistemą naudojantis 
pieštuku ir popieriumi (pen and paper system)103: „Šią 
sistemą sudaro stebėtojas, kuris seka muziejuje paskui 
lankytoją. Eidamas iš paskos stebėtojas fiksuoja lanky-
tojo maršrutą ir kiek laiko šis praleidžia prie ekspona-
tų. Stebėtojo įrankiai yra muziejaus planas, pieštukas 
ir chronometras. Duomenų surinkimą riboja stebė-
tojo sugebėjimas įsiminti ir užrašyti kiek galima dau-
giau duomenų apie kiekvieną lankytoją.“ 

Nežiūrint, kad laikui einant atsirado naujų lan-
kytojų stebėjimo metodų, susijusių su šiuolaikinėmis 
informacinėmis technologijomis (pavyzdžiui, pa-
sinaudojant stebėjimo kameromis), pieštuko ir po-
pieriaus metodas vis dar lieka labai populiarus, nes 
nesunkiai įgyvendinamas ir mažai kainuoja. Pagrin-
dinė metodo problema, kad užima daug laiko. 

Britų muziejus 2012 m. įrengė naują Miesto 
pinigų galeriją ir, kaip rašo Britų muziejaus kura-
torius Benjaminas Alsopas, muziejus norėjo išsiaiš-
kinti, kurios ekspozicijos dalys ir kokie eksponatai 
labiausiai traukia lankytojus. Stebėdami lankytojus 
ir pateikdami klausimynus, jie norėjo geriau su-
prasti ne tik ką lankytojai galvoja apie naują ekspo-
ziciją, bet ir kaip joje juda, ko ieško. Tam tikslui pa-
sitelkė keletą Lesterio universiteto Muziejų studijų 
kurso studentų104. 

103 Refining Visitor Tracking for Museum Victoria. Priei-
ga per internet: https://www.wpi.edu/Pubs/E-project/
Available/E-project-050614-203635/unrestricted/Mu-
seum_Final_Report_7May14.pdf  (žiūrėta 2016-05-11). 

104 Benjamin Alsop. Forgery, Suffragettes and Nirvana: Trac-
king Visitors in the City Money Gallery. The British Mu-
seum, 2012. Prieiga per internetą: https://blog.britishmu-
seum.org/2012/12/17/forgery-suffragettes-and-nirvana-
tracking-visitors-in-the-citi-money-gallery/ (žiūrėta 2016-
05-11). 
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Britų muziejaus Miesto pinigų galerijos lankytojų kelias per 
ekspoziciją 

Paaiškėjo, kad populiariausios dvi temos: „Pini-
gų padirbinėjimas“ ir „Pinigai ir visuomenė“. 

Vitriną, kurioje buvo eksponuojamos padirb-
tos monetos, reikėjo kasdien valyti, nes lankytojai 
palikdavo daugybę pirštų atspaudų, kai bandydavo 
lyginti savo turimas monetas su klastotėmis. 

Ekspozicijos dalyje „Pinigai ir visuomenė“ buvo 
eksponatų, susijusių su populiariąja kultūra, kur 
didžiausio dėmesio susilaukė Nirvanos plokštelės 
Nevermind viršelis. Jame pavaizduotas kūdikis po 
vandeniu, plaukiantis link vieno dolerio banknoto, 
kuris užkabintas ant kabliuko kaip masalas. 

Nirvana plokštelė „Nevermind“
Be jau minėtų stebėjimo dalykų, siekiama su-

rasti bendresnius parametrus, kurie tiktų muziejų 
lankytojų analizei105:
105 Alessandro Bollo, Luca Dal Pozzolo. Analysis of Visitor Be-

haviour inside the Museum: An Empirical Study. Prieiga per 
internetą: http://neumann.hec.ca/aimac2005/PDF_Text/
BolloA_DalPozzoloL.pdf (žiūrėta 2016-05-11). 

Traukos galia (attraction power). Tai santykinis 
dydis, apibrėžiantis, kaip dažnai muziejaus lanky-
tojai sustoja prie objekto / vitrinos. Traukos galia 
matuojama, padalijant lankytojų, sustojusių prie 
objekto, skaičių iš visų muziejaus ar galerijos lanky-
tojų skaičiaus. Dydis yra tarp 0 ir 1. 

Išlaikymo galia (holding power). Tai santykinis 
dydis, apibrėžiantis laiką, praleistą prie informaci-
jos / komunikacijos elemento, pavyzdžiui, informa-
cinio stendo, vaizdo įrašo, etikečių ir pan. Išlaiky-
mo galia nustatoma, padalijant vidutinį sustojimo 
laiką iš laiko, kuris „būtinas perskaityti“ elementą. 
„Būtiną“ laiką nustato ekspertai, kurie išmatuoja 
laiką, būtiną suprasti visą komunikaciją, perduoda-
mą iš elemento. Parametras irgi varijuoja nuo 0 iki 
1, nors teoriškai gali būti ir daugiau už 1, jei tyrėjai 
neteisingai įvertino „būtiną laiką“. 

Praleidžiamas laikas (utilization times). Tai vi-
dutinis buvimo laikas (viso apsilankymo muziejuje, 
atskirose dalyse, pagal lankytojų tipus). 

2001 metais Niujorko Metropoliteno meno 
muziejus tyrimas parodė, kad vieną meno kūrinį 
(paveikslą, skulptūrą ir pan.) vidutiniškai žiūrovai 
apžiūrinėja 17 sekundžių. Luvro muziejaus tyrimas 
parodė, kad, nepaisant nepaprasto Monos Lizos 
portreto populiarumo, prie jo žiūrovai praleidžia 
vidutiniškai 15 sekundžių, daug mažiau, negu ga-
lima būtų tikėtis106. Dėl šios priežaties 2009 versli-
ninkas Philas Terry pradėjo „Lėtojo meno dienos“ 
judėjimą (Slow Art Day). Pirmaisiais metais Lėtojo 
meno diena vyko tik Metropoliteno meno muzie-
juje, kitais metais šis judėjimas jau apėmė 55 vietas, 
o vėliau išplito po visą pasaulį. Viename iš interviu 
Philas Terry rašė: „Žmonės paprastai eina į muzie-
jus, siekdami pamatyti kiek gali daugiau, pervargsta 
ir negrįžta atgal. Lėtojo meno diena suteikia jiems 
energijos, o ne išsekina.“107 

106 Trent Morse. Slow down, you look too fast. Prieiga per in-
ternetą: http://www.artnews.com/2011/04/01/slow-down-
you-look-too-fast/ (žiūrėta 2016-05-26).

107 Daugiau apie Lėtojo meno dienos judėjimą skaitykite: 
prieiga per internetą: http://www.slowartday.com/about/ 
(žiūrėta 2016-05-26).
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Skyrelio apibendrinimas

Muziejai tyrinėja sukauptus eksponatus ir reiš-
kinius, kuriuos jie atskleidžia, bet ir patys save, 
stengdamiesi rasti atsakymus į klausimus, kaip 
pagerinti savo veiklos efektyvumą ir kokybę, kaip 
pritraukti daugiau lankytojų ir geriau atlikti savo 
esminę šviečiamąją misiją. 

Pasinaudodami palyginti nesudėtingais tyrimo 
metodais: fokusuotų grupių interviu, anketavimu 
ir stebėjimu, muziejai gali gauti daug informacijos 
savo efektyvumui didinti ir paslaugų kokybei gerin-
ti, taip pat naujoms veiklos idėjoms. 

Bet kuris lankytojų tyrimas turi būti tinkamai 
metodologiškai parengtas, todėl muziejininkai turi 
įsisavinti tyrimų metodologijas ir gebėti jas taikyti 
savo darbe. 
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tyrIMų rezultatų aPIbendrInIMaI

Projekto metu muziejininkai atliko tris foku-
suotų grupių tyrimus (keturios, trys ir dvi vyres-
niųjų klasių mokinių grupės) ir penkias anketines 
apklausas (keturias mokytojų ir vieną mokinių).   

Šiame skyrelyje pateiksime keletą regioninių 
muziejų atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimų. 

Fokusuotos grupės interviu
Aptariant fokusuotų grupių interviu ataskaitas, 

pasitvirtino keli svarbūs dalykai, apie kuriuos buvo 
kalbama seminaro apie tyrimus metu:

1. Reikia labai gerai apgalvoti klausimus ir dis-
kusijos scenarijų, pasidalyti vaidmenimis. Ten, kur 
buvo gerai pasiruošta, gauti ir geri rezultatai. 

2. Grupės, su kuria diskutuojama, dydis daro 
didelę įtaką rezultato kokybei. Martyno Jankaus 
muziejaus muziejininkės dirbo su keturiomis gru-
pėmis, kurias sudarė 21, 6, 13 ir 9 mokiniai. Muzie-

jininkės prisipažino, kad sunkiausia buvo dirbti su 
grupe, kurioje buvo 21 mokinys. Taip pat buvo sun-
ku gauti daugiau minčių ir idėjų muziejininkams, 
kurie turėjo keturių mokinių grupelę. 

3. Fokusuotos grupės analizei reikia diskutuoti 
atskirai bent su trimis tos pačios tikslinės grupės 
grupelėmis. Viena ar dvi grupelės neduoda tinka-
mo rezultato. 

Dėl vietos stokos iš trijų fokusuotų grupių ana-
lizių pateiksime vieną – Pagėgių savivaldybės Mar-
tyno Jankaus muziejaus pateiktą fokusuotos grupės 
diskusijos apibendrinimą, kadangi jis atskleidė įdo-
mias mokinių idėjas, buvo gerai paruoštas ir apėmė 
keturias grupeles, iš viso 49 bendrojo lavinimo mo-
kyklų 9–12 klasių mokinius. Tyrimą atliko Laima 
Žemgulienė ir Lina Vasiliauskaitė. 

Visi diskusijose dalyvavę mokiniai atsakė, kad muziejuose lankosi. Tarp lankytų moksleiviai paminėjo Algimanto Mackaus 
muziejų, esantį gimnazijoje, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejų, Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, Tauragės 
krašto muziejų, Smalininkų senovinės technikos muziejų, Jurbarko Vinco Grybo memorialinį muziejų, Šiaulių geležinkelio 
muziejų, Klaipėdos laikrodžių muziejų, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų, Trakų istorijos muziejų, Liaudies buities 
muziejų, Nacionalinį muziejų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, Vilniaus gintaro muziejų-galeriją, Arklio 
muziejų Anykščiuose, Danijos nacionalinį muziejų Kopenhagoje.
Mokiniai lankosi muziejuose, nes įdomu sužinoti kažką naują apie istoriją, praplėsti savo akiratį, išgirsti įvairių istorijų, legen-
dų, susipažinti su eksponatais, pamatyti senovinius daiktus. Tiesiog įdomu, smalsu. 
Dažniausiai muziejuose mokiniai lankosi su mokytojais, rečiau su šeima, tėvais, giminėmis ar draugais.
Diskusijų dalyviai minėjo, kad įdomiausia — eksponatai, kaip jie eksponuojami, įvairūs reti faktai. Jie tarsi perkelia iš vienos 
epochos į kitą. Įdomūs ir edukaciniai užsiėmimai, kai gali pats ką nors pasidaryti ir parsinešti į namus. Taip pat smagu matyti 
restauruotus daiktus. Įdomūs gidų pasakojimai.
Mokiniai, kalbėdami apie trūkumus ir problemas, minėjo, kad ne visada muziejuose supažindinama su taisyklėmis, būtina 
tyla, tvyranti įtampa, pikti ir griežti salių prižiūrėtojai, gidai, kurie pasakoja neatsižvelgdami į lankytojų amžių, monotoniškas 
ilgas pasakojimas, nepaįvairinamas jokiomis įdomiomis detalėmis, trūksta gyvumo bendraujant su lankytojais, per didelės 
grupės, todėl ne visi gali gerai girdėti pasakojimą, per mažai vietos visai grupei apžiūrėti eksponatus, be to, jų negalima liesti.
Didžioji dalis diskusijų dalyvių M. Jankaus muziejuje yra lankęsi keletą kartų. Jie minėjo, kad yra dalyvavę ne viename edu-
kaciniame užsiėmime (popieriaus gaminimas, teksto rinkimas, spausdinimas).
Kalbėdami apie edukacines muziejų programas, moksleiviai sakė, kad jas pasirenka patys arba mokytojai pasiūlo, kokiuose 
edukaciniuose užsiėmimuose būtų galima dalyvauti, o mokiniai renkasi. Dažniausiai nulemia daugumos nuomonė. Todėl 
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvauja su mokykla ar su klase, kartais su šeima, rečiau su draugais.
Labiausiai įsimintini užsiėmimai: popieriaus gamyba, keliavimas „knygnešių keliais“, keramikos darbai, koklių iš molio da-
rymas, audimas, viduramžių žaidimai, viduramžių šarvai ir ginklai, lino kančia, senos kurpaitės pasakojimas, senosios tech-
nikos apžiūrėjimas, senasis geležinkelis siaurukas, senoji dvarų muzika. Minėtuose užsiėmimuose viską patys galėjo patirti, 
paliesti, padaryti arba pasigaminti. Galėjo parsivežti tą darbelį namo ir tėvams parodyti. Mokiniai minėjo, kad visa tai, ką 
patys padaro ir išmoksta, giliai įsirėžia atmintin. Įgytas žinias gali pritaikyti pamokose, gyvenime.
Kalbėdami apie trūkumus, mokiniai pasigedo edukatorių energingumo, humoro jausmo. Pasak mokinių, edukatoriai nesu-
vokia lankytojų amžiaus ypatumų, negeba būti išskirtiniai, ne visi lankytojai spėja padaryti tai, kas numatyta (mažai laiko 
skiriama darbui, pateikiama per daug informacijos).
Dalyvavusieji diskusijose minėjo, kad labai svarbus pirmas įspūdis muziejuje, kaip priimami, nuteikiami lankytojai. Turi būti 
mažesnės grupės. Būtų gerai, kad edukacijoje dalyvautų tik vienos klasės mokiniai. Edukatoriai turi sukonkretinti pateikiamą 
informaciją ir didesnę užsiėmimo dalį skirti lankytojų veiklai. Užsiėmimų metu galėtų skambėti rami foninė muzika.
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Visi diskusijų dalyviai pageidautų, kad kuo daugiau pamokų vyktų muziejuose, nes ten daugiau vaizdinės medžiagos, įdomes-
nė aplinka. Jų nuomone, muziejuose galėtų vykti beveik visų dalykų pamokos. Daugeliui dalykų Lietuvoje būtų įmanoma ras-
ti tinkamą muziejų ir edukaciją. Dalyvių nuomone, pamokas muziejuose turėtų vesti gidai, įtraukdami į jas lankytojus įvairia 
veikla. Mokiniai turėtų surasti, pakomentuoti, pažymėti, pasidalyti savo turimomis žiniomis, išbandyti, paliesti, pasigaminti, 
pavaidinti ir t. t. Pamokos vyktų salėse, įrengtose palėpėse ar rūsiuose, dirbtuvėse ir pan. Būtinai būtų naudojamos pačios 
įvairiausios vaizdinės priemonės — nuo konkrečių eksponatų iki interaktyvių edukacinių programų. Kuo mažiau sausos te-
orijos. Informacija būtų pateikiama „gyvai“ (su legendomis ar įdomiais faktais), muziejaus aplinka ir interjeras — patrauklūs 
moksleiviams, interaktyvūs.
Diskusijų dalyviai mano, kad turėdami savo muziejų vaikus ir jaunimą į muziejų įleistų nemokamai. Edukacija taip pat būtų 
nemokama. Jie organizuotų atvirų durų arba aktyvios veiklos dienas: žaidimai, viktorinos, imituojami istoriniai įvykiai, vaidi-
namos situacijos, apsirengimas senoviniais drabužiais, pasivaikščiojimas su jais, nusifotografavimas. Be to, sudarytų galimybę 
lankytojams atlikti senovėje darytą darbą su to laikmečio įrankiais, organizuotų šeimos šventes ir pan.
Muziejai, diskusijos dalyvių nuomone, turi rengti jauniesiems lankytojams kuo daugiau aktyvios veiklos užsiėmimų, privalo 
viešinti savo veiklą socialiniuose tinkluose, kaip įmanoma daugiau reklamuotis. Diskusijos dalyviai linki visiems muziejams 
daug lankytojų.

Muziejininkės pasidžiaugė, kad tyrimas atskleidė 
daug įdomių aspektų, į kuriuos reikės atsižvelgti orga-
nizuojant muziejaus veiklą ir edukacinius renginius. 

Svarbus interviu rezultatas buvo tas, kad muzie-
jus nusprendė atgaivinti anksčiau buvusią “Knygne-
šių kelių” programą, kurios jau senokai nebevykdo. 
Iš diskusijos dalyvių suprato, kad jie šią programą 
geriausiai prisiminė, pasakojo detales apie tai, kaip 
joje dalyvavo, apie emocijas, kurias išgyveno. Dis-
kusijos dalyviai apgailestavo, kad šioje programoje 
negali dalyvauti dabartiniai mokiniai.  

Anketinės apklausos

Čia pateikiame rezultatus iš kelių anketinių mo-
kytojų apklausų: 

Muziejaus lankymo dažnumas

Apklausos rodo, kad dauguma respondentų 
mokytojų norėtų muziejuose su mokiniais dalyvau-
ti edukaciniuose užsiėmimuose kartą per mėnesį. 
Pusė tiek būtų linkę dalyvauti kartą per ketvirtį ar 
kartą per pusmetį. 

Edukacinių užsiėmimų lankymo dažnumas. Mokytojai. Že-
maičių dailės muziejus

Informacijos apie edukacinius užsiėmimas šaltiniai

Informacijos apie muziejaus edukacines pro-
gramas daugiausiai ieško internete  – muziejaus 
internetinėje svetainėje arba socialiniuose tinkluo-
se, taip pat didelę įtaką daro informacija iš kolegų, 
draugų ir giminaičių, nemažai apie renginius suži-
no iš radijo:

 
Informacijos apie edukacinius užsiėmimus šaltiniai. Mokyto-
jai. Dionizo Poškos Baublių muziejus (Šilalės Vlado Statkevi-
čiaus muziejaus padalinys) 

Dionizo Poškos Baublių muziejus pabandė iš 
gautų anketų atsakymų pažiūrėti, kaip skiriasi skir-
tingų amžiaus grupių informacijos ieškojimo įpro-
čiai. Iš gautų rezultatų galima manyti, kad skirtingo 
amžiaus grupių lankytojų informacijos paieškos 
įpročiai yra labai skirtingi (ko ir būtų galima ti-
kėtis), tačiau gautas vaizdas yra labai apgaulingas. 
Į anketas atsakė 31 respondentas, iš jų 17 buvo iš 
35–49 m. amžiaus grupės, kitų amžiaus grupių – tik 
po 4 ar 6 respondentus. Vadinasi, vaizdą lėmė kelių 
žmonių nuomonė, ir negalima teigti, kad rezulta-
tas atsklidžia tos amžiaus grupės nuostatas. Šį re-
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zultatą galima panaudoti tik kaip pagrindą darbinei 
hipotezei suformuluoti: „skirtingų amžiaus grupių 
informacijos ieškojimo įpročiai yra skirtingi.“ Šiai 
hipotezei patikrinti ir išsiaiškinti, kokie yra infor-
macijos ieškojimo įpročiai, reikia papildomo tyri-
mo, kuriame būtų pakankamai ir vienodai atsto-
vaujamos visos amžiaus grupės. 

Kaip parodė Dionizo Poškos Baublių muziejus 
tyrimas, mokytojai labiausiai norėtų gauti infor-
maciją naujienlaiškiu į elektroninį paštą ir interne-
tinėje muziejaus svetainėje. Nedidelė dalis norėtų, 
kad informacija būtų pateikiama spaudoje ir spau-
diniais (skrajutėmis, lankstinukais). Tai rodo, kad 
palyginti brangūs muziejų informaciniai spaudiniai 
yra nelabai efektyvūs. Ir patys muziejininkai mano, 
kad spaudiniai naudingesni kaip informacija mu-
ziejaus istorijai, o ne lankytojams pritraukti. 

Edukacinių užsiėmimų kaina
Muziejų atliktos apklausos parodė, kad edu-

kacinio užsiėmimo kaina vienam mokiniui galėtų 
būti iki 2 eurų.

Tinkama edukacinių užsiėmimų kaina vienam mokiniui. Že-
maičių dailės muziejus

Patogiausias laikas lankytis edukaciniuose užsiėmimuose

Muziejams buvo svarbu išsiaiškinti, koks pato-
giausias laikas lankytis muziejų edukaciniuose už-
siėmimuose. Kai kurie muziejai klausė, ar tinkamas 
muziejaus darbo laikas. Kaip ir tikėtasi, atsakymai 
buvo teigiami – taip tinka. Rezultatas lyg ir pozity-
vus, tačiau mes nerekomenduojame užduoti tokio 
klausimo. Geriau būtų paklausti, kurie mėnesiai, 
savaitės dienos ir valandos būtų tinkamiausios, ir 
pateikti pasirinkimus, leidžiant rinktis kelis vari-
antus. Beje, darbo valandų pasirinkimus reikėtų 
išplėsti, paankstinant ir pavėlinant esamas darbo 

valandas. Taip pat reikėtų išvardyti visas savaitės 
dienas, įskaitant ir tas, kai muziejus lankytojų ne-
priima. Taip sužinosime ir tai, ar muziejaus darbo 
laikas yra tinkamas ir kurie mėnesiai, savaitės die-
nos ir valandos yra tinkamiausios. Galėtume priim-
ti reikalingus sprendimus. 

Muziejų tyrimai parodė, kad mokytojams su 
mokiniais tinkamiausi mėnesiai lankytis muziejų 
edukaciniuose užsiėmimuose yra pavasario (balan-
džio ir gegužės) ir rudens (rugsėjo ir spalio). 

Patogiausias mėnuo lankytis edukaciniuose užsiėmimuose. Že-
maičių dailės muziejus

Žemaičių dailės muziejaus rezultatai rodo, kad 
tinkamiausios savaitės dienos mokytojams yra an-
tradienis ir ketvirtadienis.

Tinkamiausios savaitės dienos edukaciniams užsiėmimams. 
Žemaičių dailės muziejus

Tačiau šiame tyrime yra padaryta metodinė 
klaida: Žemaičių dailės muziejus į pasirinkimų są-
rašą neįtraukė pirmadienio, nes pirmadienį mu-
ziejus nedirba. O gal kaip tik pirmadienis būtų 
tinkamiausia diena? Dabar muziejus šito nežino. 
Lazdynų Pelėdos muziejus uždavė bendrą atvirą 
klausimą: „Patogiausias laikas edukaciniams užsi-
ėmimams (mėnesiai, savaitės dienos, laikas)“. Į jį 
atsakė tik penki respondentai iš penkiasdešimties, 
todėl rezultatas nepatikimas. 

Įdomi diskusija su seminaro dalyviais kilo dėl 
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ketvirtadienio, kuris lankytojams  priimtinesnis 
negu penktadienis. Žemaičių dailės muziejus daž-
niausiai kviečia į edukacinius užsiėmimus penk-
tadienį ir džiaugiasi, kad neturi problemų dėl lan-
kytojų. Žinoma, jie ateina, nes muziejus kviečia tą 
dieną, bet gal antradienį ir ketvirtadienį jiems būtų 
patogiau? Tai rodo, kad mes kartais linkę nesiaiš-
kinti, kas geriau tinka mūsų klientams, bet prime-
tame jiems savo nuomonę arba siūlome taip, kaip 
patogiau mums, muziejininkams. 

Tinkamiausios valandos: vyresniųjų klasių 
mokiniams 12–14 val. (apie 14 valandą mokykli-
niai autobusai pradeda išvežioti mokinius namo), 
pradinių klasių mokiniams – 10–12 val. (pamokų 
metu). 

Patogiausios valandos pradinių klasių mokiniams. Utenos 
kraštotyros muziejus 

Edukacinių užsiėmimų tematika

Galima pastebėti, kad tam, kokios edukacinių 
užsiėmimų tematikos pageidaujama, įtaką daro 
keli faktoriai: respondentų poreikiai (responden-
tų sudėtis) ir tai, iš kokio muziejaus respondentas 
gavo anketą. Pavyzdžiui, Lazdynų Pelėdos muzie-
jaus (Akmenės krašto muziejaus padalinys) tyri-
mas, apėmęs didžiausią mokytojų skaičių iš įvairių 
mokyklų (50), parodė, kad mokytojams praktiškai 
vienodai norisi ir susijusių su mokymo programa, 
ir nesusijusių temų. Daugiausia respondentų galvo-
ja, kad muziejai turėti siūlyti abiejų tipų edukacinių 
programų. Atsakymai patvirtino išsikeltą hipotezę, 
kad muziejus turėtų teikti abiejų rūšių edukacinių 
užsiėmimų.

Tuo tarpu Žemaičių dailės muziejaus respon-
dentai mokytojai tikisi iš dailės muziejaus eduka-
cinių užsiėmimų, kurie nebūtų susiję mokymosi 
programa. 

Užsiėmimų tipai. Žemaičių dailės muziejus

Baublių muziejaus respondentai labiausiai tikisi 
programų, papildančių mokymosi procesą. 

Anksčiau aprašyti klausimai apima plačias te-
matines grupes, nusakančias, kokią kryptį labiau 
tiktų pasirinkti. Muziejams rūpi ir konkretesni da-
lykai, susiję su muziejaus ekspozicijomis ir eduka-
cinio darbo sritimis. 

Raseinių krašto istorijos muziejus klausia mo-
kytojų, kokių temų edukaciniai užsiėmimai moki-
nius labiausiai domina. Mokytojai pasirinko temas, 
kurios matyti pačiame muziejaus pavadinime: isto-
rinės ir krašto pažinimo. 

Edukacinių užsiėmimų tematika. Raseinių krašto istorijos 
muziejus

Raseinių krašto istorijos muziejus nuėjo žings-
niu toliau ir norėjo išsiaiškinti, kurios iš esamų mu-
ziejaus ekspozicijų mokiniams įdomiausios. 

 

 
Įdomiausios muziejaus ekspozicijos. Raseinių krašto istorijos 
muziejus
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Pirmame ir antrame Raseinių krašto istorijos 
muziejaus pasirinkimų sąraše yra temos, kurias 
muziejus turi dabar. Šiais klausimais muziejus iš-
siaiškino, kurios iš turimų edukacinių užsiėmimų 
temų ir ekspozicijų labiausiai domina moksleivius 
mokytojų požiūriu. Reikėtų paklausti ir pačių mo-
kinių. Kita vertus, šis klausimas neleidžia atsisakyti 
esamos muziejaus veiklos tematikos ir ją praplėsti. 
Reikėtų papildomų klausimų arba fokusuotos gru-
pės interviu su mokiniais, norint išsiaiškinti, kokių 
temų, kurios nėra nagrinėjamos muziejaus šian-
dien, pageidautų mokytojai ar mokiniai.

Tokiu keliu nuėjo Utenos kraštotyros muziejus, 
paklausdamas: „Kokių, jūsų manymu, edukacinių 
užsiėmimų trūksta muziejuje?”:

Kokių edukacinių užsiėmimų trūksta. Utenos kraštotyros mu-
ziejus

Tačiau ir šis pavyzdys rodo, kad muziejus įstrin-
ga tarp tradicinių temų, „tinkamų“ kraštotyros mu-
ziejui, nepasiūlydamos lankytojams nieko naujo.  

Lazdynų Pelėdos muziejus, Akmenės krašto 
muziejaus padalinys, klausimyne suformulavo atvi-
rą klausimą dėl pageidaujamų temų. Gavo labai 
įvairius atsakymus, kuriuos reikia toliau analizuoti 
ir grupuoti. Čia įdomu tai, kad mokytojai, atsaky-
dami į atvirą klausimą, pateikia ir keletą pasiūlymų, 
kurie išeina už tradicinių rašytojų memorialinių 
muziejų temų ribų, pavyzdžiui, susijusių su daile, 
fizikiniais, gamtos reiškiniais, teatru, socialinių įgū-
džių ugdymo. 

Dalyviai su specialiais poreikiais

Svarbu, kad muziejus domina, ar grupėse bus 
moksleivių su negalia. Turėdamas tokią informaci-
ją, jis gali geriau pasiruošti. 

Vaikai su negalia. Lazdynų Pelėdos muziejus

Dalyviai su specialiais poreikiais. Žemaičių dailės muziejus 

Skyrelio apibendrinimas

Jei muziejus nori būti savo bendruomenės da-
limi, privalo bendrauti su bendruomene ir tirti jos 
poreikius, nebijoti išeiti už muziejaus sienų ir ben-
drauti su bendruomenės nariais. 

Muziejai turėtų atsisakyti mąstymo, kad jie ir 
taip žino, ko reikia lankytojams. 

Jei muziejai nori sužinoti mokinių nuomonę, 
turėtų klausti jų, o ne jų mokytojų. 

Formuluodami tyrimų klausimus, muziejai turi 
išeiti iš tradicinių veiklų rėmų, nes kitaip gaus tik 
tai, ką ir taip turi. 

Tyrimams reikia kruopščiai pasiruošti ir sąži-
ningai juos atlikti. Tyrimo imitacija diskredituoja 
ne tyrimą, o muziejų. 
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1 PrIedas. Likerto skalių pavyzdžiai

Likerto skalių pavyzdžiai, tinkami muziejų veiklos analizės klausimynams.108

Priimtinumo laipsnis
1. Visiškai nepriimtina
2. Nepriimtina
3. Šiek tiek nepriimtina
4. Neutralu
5. Šiek tiek priimtina
6. Priimtina
7. Visiškai priimtina 

Prioritetiškumas
1.Ne prioritetas
2. Nesvarbus prioritetas
3. Vidutiniškai nesvarbus prioritetas
4. Neutralus
5. Vidutiniškai svarbus prioritetas
6. Svarbus prioritetas
7. Esminis prioritetas

Pasitenkinimas (7 lygiai)
1. Visiškai nepatenkintas
2. Nepatenkintas
3. Šiek tiek nepatenkintas
4. Nei patenkintas, nei nepatenkintas
5. Šiek tiek patenkintas
6. Patenkintas
7. Visiškai patenkintas

Tinkamumo laipsnis
1. Visiškai netinkama
2. Netinkama 
3. Šiek tiek netinkama
4. Neutralu
5. Šiek tiek tinkama
6. Tinkama 
7. Visiškai tinkama

Problemiškumo lygis
1. Visiškai ne problema
2. Nedidelė problema
3. Vidutiniška problema
4. Rimta problema

Kokybės lygis
1. Bloga
2. Vidutiniška
3. Gera
4. Labai gera
5. Puiki 

Svarbumo lygis
1. Visiškai nesvarbu
2. Nesvarbu
3. Šiek tiek nesvarbu
4. Neutralu
5. Vidutiniškai svarbu
6. Labai svarbu
7. Ypatingai svarbu

Įtaka kam nors
1. Nedaro įtakos
2. Daro nedidelę įtaką 
3. Daro vidutinišką įtaką
4. Daro didelę įtaką

Dažnumas
1. Niekada
2. Retai
3. Kartais
4. Dažnai 
5. Visada

Pritarimo lygis
1. Visiškai nesutinku
2. Nesutinku
3. Šiek tiek nesutinku
4. Neutralu
5. Šiek tiek sutinku
6. Sutinku
7. Visiškai sutinku

Tikimybė
1. Labai maža tikimybė
2. Maža tikimybė
3. Neutralu
4. Didelė tikimybė
5. Labai didelė tikimybė

Pageidaujamumas
1. Labai nepageidaujamas
2. Nepageidaujamas
3. Neutralus
4. Pageidaujamas
5. Labai pageidaujamas

Ar atitinka mane?
1. Visiškai neatitinka manęs
2. Neatitinka manęs 
3. Šiek tiek neatitinka manęs
4. Neutralu
5. Šiek tiek atitinka mane
6. Atitinka mane
7. Visiškai atitinka mane

Pasitenkinimas (5 lygiai)
1. Visiškai nepatenkintas
2. Nepatenkintas
3. Nesu tikras
4. Patenkintas
5. Labai patenkintas

Pritarimo, nepritarimo lygis
1. Labai nepritariu
2. Šiek tiek nepritariu 
3. Neutralu
4. Šiek tiek pritariu
5. Labai pritariu

108 Vagias W. M. Likert-type Scale Response Anchors. Clemson International Institute for Tourism & Research Development, 
Department of Parks, Recreation and Tourism Management. Clemson University, 2006.
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2 PrIedas. Fokusuoto grupės interviu planas 

MUZIEJŲ VEIKLA109

Metodas: fokusuotas grupės interviu
Tikslinė grupė: studentai
Uždaviniai: išsiaiškinti, kaip studentai vertina muziejų veiklą, kokius mato šios veiklos trūkumus ir 

privalumus, kaip įsivaizduoja tobulą muziejų.
Diskusijos	trukmė: 1 val.

PLANAS

1. ĮVADAS
•	Pasisveikinimas
•	Prisistatymas
•	Diskusijos	taisyklės
•	Respondentų	prisistatymas	(vardas,	amžius,	ką	studijuoja)

2. LANKOMUMAS
Ar lankotės muziejuose? Kodėl? 
Kokius muziejus žinote?
Kuriuose iš jų lankėtės?
Kodėl lankotės? Kaip dažnai?
Kuris muziejus jums labiausiai patiko ir norėtumėte jame vėl apsilankyti?
Kurį muziejų Lietuvoje ir pasaulyje norėtumėte aplankyti?
Su kuo muziejuose lankotės? Su kuo įdomiausia? (Tėvai, dėstytojai, draugai, vaikinai / merginos)
Kas jums įdomiausia lankantis muziejuje? Kodėl?
Kas nepatinka juose? Kodėl?
Kaip įsivaizduojate tipišką muziejų lankytoją? Kuo jūs skiriatės nuo jo? Kuo esate panašūs? 
Kaip įsivaizduojate muziejaus darbuotoją? Ką jis veikia?
Kokius muziejus Alytuje žinote? Kokiuose esate buvę? Kas patiko, o kas nepatiko?

3. MUZIEJŲ VEIKLA
Kaip manote, kokia veikla muziejuje yra vykdoma?
Kaip manote, ar studentija gali turėti ką nors bendra su muziejumi? Kodėl?
Kuriose iš išvardytų veiklų pasirinktumėte dalyvauti? Kurios įdomiausios?
Kaip sužinote apie vykstančius muziejaus renginius? Kur dažniausiai šią reklamą pastebite?
Kokiais būdais muziejus turėtų reklamuoti savo veiklą?
Kokius muziejaus veiklos privalumus matote? (Ar naudinga visuomenei tai, ką muziejus veikia?)
Kokius muziejaus veiklos trūkumus matote? Kaip siūlytumėte juos šalinti?

4. PALINKĖJIMAI IR PAGEIDAVIMAI
Jeigu turėtumėte savo muziejų, koks jis būtų? Galbūt toks muziejus Lietuvoje ir visame pasaulyje 

būtų vienintelis? Ką įdomaus būtų galima  nuveikti jūsų muziejuje? Gal tai būtų tobulas muziejus?
Ką jūs norėtumėte palinkėti, patarti Antano Jonyno memorialiniui muziejui, vykdant savo veiklą?

DĖKOJU UŽ JŪSŲ SKIRTĄ LAIKĄ, NUOMONĘ IR KVIEČIU APSILANKYTI ALYTAUS MUZIE-
JUOSE. SĖKMINGŲ STUDIJŲ!

109 Fokusuto grupės interviu planą parengė Antano Jonyno memorialinio muziejaus (Alytaus kraštotyros muziejaus filialas) 
darbuotojai.
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 3 PrIedas. Reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos klausimų formuluotės

Aklausą atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras Vilmorus 110.
M1. Ar jūs lankotės muziejuose?
1. Taip, lankausi => klausti M2 kl.
2. Ne, nesilankau => pereiti prie M6 kl.
M2. Kodėl jūs lankotės muziejuose? Galimi keli atsakymai
1. Noriu sužinoti kažką naujo, įdomaus
2. Maloniai praleisti laiką
3. Praleisti laiką su šeima / draugais
4. Lankausi muziejų organizuojamuose renginiuose (koncertuose, parodose, susitikimuose ir pan.)
5. Lankausi muziejų mokomosiose (edukacinėse) programose 
6. Muziejų lankymą organizuoja mokykla 
7. Kita (nurodykite)__________________________________________________________________
M3. Kaip dažnai lankotės muziejuose?
1. Bent kartą per mėnesį
2. Bent kartą per pusmetį
3. Bent kartą per metus
4. Rečiau
M4. Kokiuose muziejuose lankėtės pastaraisiais metais?
  
M5. Su kuo dažniausiai lankotės muziejuose?
1. Vienas
2. Su tėvais
3. Su vaikais
4. Su draugais
5. Su mokytojais
6. Kita (nurodykite)__________________________________________________________________
M6. Ar žinote / teko girdėti, kad muziejuose vyksta edukacinės programos?
1. Taip
2. Ne

M7. Ar jūs dalyvavote muziejų edukacinėse programose?
1. Taip, dalyvavau => klausti M8 kl.
2. Ne, nedalyvavau => pereiti prie M11 kl.
M8. Kiek kartų dalyvavote muziejų edukacinėse programose per paskutiniuosius trejus metus?
1. 1 kartą
2. 2–3 kartus
3. 4–5 kartus
4. Daugiau negu 5 kartus
M9. Kokiose edukacinėse muziejų programose lankėtės arba dalyvavote? Galimi keli ats.
1. Etnokultūrinėse
2. Dailės
3. Istorijos

110 Lietuvos Muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimas. Visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centras Vilmorus, Vilnius, 2012. 
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4. Technikos
5. Kita (nurodykite)__________________________________________________________________
M10. Ar jums buvo naudingas dalyvavimas muziejų edukacinėse programose?
1. Labai naudingas
2. Greičiau naudingas
3. Greičiau nenaudingas
4. Visiškai nenaudingas
5. Sunku pasakyti
M11. Kaip jūs vertinate muziejų vykdomas edukacines programas?
1. Labai gerai
2. Gerai
3. Blogai
4. Labai blogai
5. Sunku pasakyti
M12. Kas jus paskatintų dalyvauti muziejų edukacinėse programose? Galimi keli atsakymai
1. Programos šeimai
2. Programos neįgaliesiems
3. Programos senjorams
4. Specializuotos programos 
5. Tematikų įvairovė
6. Kino filmai
7. Galimybė susipažinti su naujais žmonėmis
8. Galimybė susirasti naujų draugų
9. Poreikis mokytis, atrasti naujų dalykų 
10. Kita (nurodykite)_________________________________________________________________
11. Neturiu poreikio/ neturiu galimybių
M13. Ar, jūsų nuomone, muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo lavinimo pro-

gramas? 
1. Taip 
2. Ne
3. Sunku pasakyti
M14. Ar yra toks muziejus Lietuvoje , kurį jūs labai norėtumėte aplankyti? Koks tai muziejus? 
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4 PrIedas. Anketos pavyzdys

Lietuvos dailės muziejaus
Ryšių su visuomene centras

ANKETA
„Muziejaus lankytojų, dalyvaujančių edukacinėse programose, poreikių tyrimas”

Anketos tikslas – išsiaiškinti Lietuvos dailės muziejaus lankytojų poreikius, lūkesčius, vertinimus, su-
sijusius su muziejuje vykdomomis edukacinėmis programomis.

Anketavimo rezultatų panaudojimas. Tyrimo rezultatai pasitarnaus Lietuvos dailės muziejaus edu-
kacinių programų tobulinimui.

Anketa yra anoniminė
Pasirinktą atsakymą pažymėkite  X
Visi jūsų komentarai mums taip pat labai vertingi

1. Ar dažnai lankotės muziejaus edukacinėse programose?
kartą per savaitę
kartą per mėnesį
kartą per pusę metų
kartą per metus
rečiau

2. Kurio iš išvardytų Lietuvos dailės muziejaus filialų edukacinėse programose lankotės dažniausiai? 
Vilniaus paveikslų galerijoje
Taikomosios dailės muziejuje
Radvilų rūmų muziejuje
Nacionalinėje dailės galerijoje
kodėl?

3. Iš kur sužinote apie muziejuje rengiamas edukacines programas? (Nurodykite šaltinį, internetinę svetainę ir pan., jei 
prisimenate)
spaudos
radijo
televizijos
internetinės svetainės
lauko plakatų
iš kolegų, draugų, giminaičių
kita
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4. Ar Lietuvos dailės muziejaus padaliniuose vykdomos edukacinės programos išsiskiria iš kitų muziejų? Kuo?

5. Kuo edukacinė programa buvo naudinga (pasirinkite aktualiausią teiginį): 
gauta informacija

išmokta nauja meno technika

atsipalaidavimas

suteikė pasitikėjimo savimi

paskatino kūrybiškumą

pakeitė meno supratimą

kita

6. Ar patartumėte draugams, artimiesiems, kolegoms dalyvauti šiandien jūsų dalyvautoje programoje? 
taip
ne
nežinau
pakomentuokite

7. Kaip vertinate muziejaus edukacinių programų vedėjų darbą? Įvertinkite balais nuo 1 iki 5. 
1 – blogiausias įvertinimas
5 – aukščiausias įvertinimas
mandagumas
paslaugumas / dėmesingumas
informacijos pateikimas
kūrybinės užsiėmimo dalies vedimas

8. Su kuo dažniausiai dalyvaujate muziejaus edukacinėje programoje? 
su draugais
su kolegomis
su klase
su šeimos nariais
vienas / viena
kita

9. Ar jums prieinama edukacinės programos bilieto kaina?
taip
ne
kita
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10. Ar jums patogus muziejaus darbo laikas? 
taip
ne
kita

11. Kas paskatintų jus dažniau dalyvauti edukacinėse muziejaus programose?
labiau edukacijai pritaikyta muziejaus erdvė
netradiciškai pateikta informacija
daugiau teorinės informacijos
daugiau ir įvairesnių praktinių užsiėmimų
edukatorių sugebėjimas dirbti su skirtingomis vaikų amžiaus grupėmis
susitikimai su meno profesionalais / diskusijos
platesnis šiuolaikinių technologijų naudojimas
proginės edukacinės programos (pvz. gimtadienio proga)
kita

12. Kokiai, jūsų manymu, tikslinei grupei labiausiai trūksta edukacinių programų Lietuvos dailės muziejuje?
ikimokyklinio amžiaus vaikams
pradinių klasių moksleiviams
paaugliams
studentams
mokytojams
bedarbiams
senjorams
neįgaliesiems
jauniems specialistams
suaugusiesiems
šeimoms
kita

13. Koks, jūsų manymu, optimalus edukacinės programos dalyvių skaičius? 
nuo 1 iki 5
nuo 6 iki 10
nuo 11 iki 15
nuo 16 iki 20
virš 20

14. Nuo kokio amžiaus, jūsų manymu, vaikai gali dalyvauti edukacinėse muziejaus programose? 
nuo 2–3 metų
nuo 4–5 metų
nuo 6–7 metų
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15. Ar, jūsų nuomone, muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į  mokyklų bendrojo lavinimo programas?
taip
ne
nežinau
pakomentuokite

16. Kokiu būdu norėtumėte gauti informaciją apie Lietuvos dailės muziejaus edukacines programas?
naujienlaiškiu 
prie muziejaus kasos
per radijo programą
per televiziją
programėles išmaniesiems telefonams
spaudoje
internetinėje svetainėje
kita

17.	Duomenys	apie	respondentą:
amžius
lytis
studentas / moksleivis
dirbantis asmuo
išsilavinimas
gyvenamoji vieta 
(tik miestas)

Dėkojame	už	pagalbą!
Iki malonių susitikimų muziejuje!



103Ty r i m o  m e t o d o l o g i j a

5 PrIedas. Muziejaus ir mokyklos bendradarbiavimo sutarties pavyzdys

Pavyzdį pateikė Lietuvos muziejų asociacija.

MUZIEJAUS IR  MOKYKLOS 
(GIMNAZIJOS, PROGIMNAZIJOS)

BENDRADARBIAVIMO	SUTARTIS	NR.	____	

20.... m.   ........... mėn. ...  d.
(data)

........................................
(vieta)

 _________________muziejus (toliau – Muziejus), atstovaujamas __________________ (vadovo pa-
reigų pavadinimas, vardas ir pavardė), ir  __________________ mokykla (gimnazija, gimnazija, progim-
nazija) (toliau – Mokykla, Gimnazija, Progimnazija), atstovaujama _______________________________
________ (vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė), (toliau kartu –Šalys) sudarė šią sutartį. 

1.Sutarties objektas
1.1. Šios sutarties objektas yra .........................................muziejaus neformaliojo švietimo edukacinės pro-

gramos „(programos pavadinimas)“ (toliau – Programa) įgyvendinimas.
1.2. Programos įgyvendinimo laikotarpis: 20.... m. .................... mėn. – 20.. m. .............. mėn.
2. Šalių įsipareigojimai.
2.1. Muziejus įsipareigoja:
2.1.1. Suderinti sukurtą edukacinę programą „...................“ su bendrojo ugdymo planais / programomis. 
2.1.2. Pristatyti edukacinę programą „....................“  Mokyklos bendruomenei pagal iš anksto suderintą 

formą.
2.1.3. Atlikti edukacinės programos „.......................“ analizę kartu su mokytojais ir ją adaptuoti pagal 

moksleivių poreikius.
2.1.4. Sudaryti ir suderinti su kiekviena klase, kuri dalyvaus edukacinėje programoje „...............“, lanky-

mosi Muziejuje grafiką. Suderintas lankymosi muziejuje grafikas yra šios sutarties priedas.
2.1.5. Užtikrinti nemokamą moksleivių dalyvavimą ........... ak. val. trukmės edukacinėje programoje: 

(edukaciniai užsiėmimai, mokymosi priemonės, būtinos edukaciniams užsiėmimams ir kt.). 
2.1.6. Aprūpinti programos dalyvius mokymosi priemonėmis, būtinomis edukacinei programai įgyven-

dinti.
2.1.7. Pagal poreikį mokytojams organizuoti susitikimus su Muziejaus specialistais, teikti konsultacijas.
2.1.8. Informuoti Mokyklos bendruomenę apie edukacinės programos „............“ Muziejuje eigą bei re-

zultatus, organizuojant susitikimus su Mokyklos pedagogais pagal atskirą susitarimą.
2.1.9. Raštiškai fiksuoti unikalių edukacinės programos dalyvių skaičių pagal Mokyklos (Gimnazijos) 

Muziejui pateiktus dalyvių sąrašus. Dalyvių sąrašai yra šios sutarties priedas. 
2.1.10. Išduoti pažymėjimą kiekvienam moksleiviui, dalyvavusiam ... ak. val. trukmės edukacinėje pro-

gramoje.
2.1.11. Organizuoti ne mažiau kaip ....... nemokamus moksleivių atvežimus į Muziejų, pagal iš anksto 

suderintą grafiką. Moksleivių atvežimo sąlygos nustatomos šalims pasirašant atskirą susitarimą.
2.2. Mokykla įsipareigoja:
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2.2.1. Užtikrinti _______(moksleivių skaičius) Mokyklos (Gimnazijos, Progimnazijos) moksleivių da-
lyvavimą ... ak. val. trukmės edukacinėje programoje „....................“.

2.2.2. Užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis dalyvaus ... ak. val. trukmės edukacinėje programoje.
2.2.3. Pateikti Muziejui Mokyklos administracijos raštiškai patvirtintus moksleivių sąrašus. 
2.2.4. Pildyti nustatytos formos projekto edukacinės programos „............“ dalyvio anketas. 
2.2.5. Prireikus pritraukti naujų moksleivių, siekiant išlaikyti pastovų jų skaičių.
2.2.6. Sudaryti sąlygas mokytojams organizuoti moksleivių atvykimą į Muziejų.
2.2.7. Prireikus organizuoti bendrus susitikimus su Muziejaus specialistais.
2.2.8. Dalyvauti apklausose, vertinant Muziejaus paslaugas, teikti pasiūlymus Muziejaus edukaciniam 

darbui gerinti.
3.Sutarties galiojimas
3.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki 20.... m. .............. mėn. ... d.  
4. Papildomos sutarties sąlygos.
4.1. Šalys paskiria atsakingus asmenis už programos koordinavimą ir apie tai raštiškai informuoja viena 

kitą. 
4.2. Šalys įsipareigoja bendradarbiaudamos laikytis konfidencialumo.
4.3. Šalys įsipareigoja laikytis darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų.
4.4. Sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
4.5. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių parašais ir 

antspaudais.
4.6. Tarpusavio ginčus šalys sprendžia derybomis, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Muziejaus direktorius (-ė)   Mokyklos direktorius (-ė) 
(vardas, pavardė, parašas)   (vardas, pavardė, parašas)

Data:   Data:

A.V.   A.V.
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Muziejaus švietimas bendruomenei. – Straipsnių 
rinkinys / Mokomoji priemonė. Vilnius: Lietuvos 
muziejų asociacija, 2016, 107 p.

Šis leidinys parengtas ir išleistas, įgyvendinant Lietuvos 
muziejų asociacijos projektą „Muziejaus švietimas 
bendruomenei“ pagal Kultūros rėmimo fondo lėšomis 
finansuojamos kultūros ir meno srities „Atminties 
institucijos (muziejai)“ veiklą „Atminties institucijose 
dirbančių specialistų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos 
tobulinimas“.
Tai mokomoji metodinė priemonė, skatinanti veiksmingesnę 
savivaldybių muziejų edukacinę veiklą, nukreiptą į 
bendruomenės poreikius. Leidinyje aptariama, kokią vietą 
muziejaus vadyboje užima edukacinė veikla, apžvelgiama, 
kaip įvairiais visuomenės istorijos tarpsniais keitėsi 
požiūris į muziejų edukaciją, kaip muziejų edukacija 
atsispindi tarptautiniuose ir Lietuvos muziejų veiklą 
reglamentuojančiuose dokumentuose. Analizuojama, kuo 
muziejaus aplinka ypatinga ir vertinga edukaciniu požiūriu, 
kaip šis požiūris veikia muziejų ekspozicijas ir edukacinę 
veiklą. 
Leidinyje taip pat aptariamos muziejaus auditorijos, 
lankytojų tipai ir jų poreikiai, aprašomi pagrindiniai 
muziejų lankytojų tyrimo metodai, pateikiama patarimų ir 
pavyzdžių, kaip organizuoti lankytojų tyrimus ir, remiantis 
jų rezultatais, kurti inovatyvias paslaugas tai bendruomenei, 
kurioje muziejus yra. 

Leidinyje panaudotos Arūno Bėkštos, Dainos 
Kamarauskienės, Mykolo Kaminsko, Tomo Kapočiaus, 
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus, Vilijos Lukošūnienės, 
Povilo Šnaro, Dalios Vaičiūnienės, Lolitos Valužienės ir  
LMA archyvo nuotraukos.
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