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Europos Sąjungos remiami mokymai muziejininkams paskatino naujų žinių poreikį  
 
Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) kuruojami mokymai, vykstantys pagal dvejų metų 
kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II 
etapas“, gavusį Europos Socialinio fondo finansavimą, paskatino muziejų veiklos pagyvėjimą. Nors 
iki mokymų projekto pabaigos dar liko daugiau nei metai, muziejininkai aktyviai ieško būdų 
pažangios Europos muziejų patirties pritraukimui į Lietuvą. Tam didelę įtaką turėjo liepos mėnesį 
pasibaigę anglų kalbos mokymai, kurie atvėrė efektyvesnio bendravimo galimybes su užsienio 
kolegomis ir muziejinėmis organizacijomis. 93 anglų kalbos kursus baigę muziejininkai pripažino, 
jog svarbiausias šių mokymų tikslas pasiektas – betarpiško bendravimo dėka kuriami nauji ryšiai su 
užsienio muziejais pažangios patirties sklaidai.  
 
Vienas pirmųjų rezultatų – inicijuojami nauji mokymai interpretatoriaus veiklai muziejuose vystyti. 
Interpretatorius – tai specialius įgūdžius ir technikas įvaldęs muziejaus darbuotojas, padedantis 
muziejaus lankytojams sukurti emocinį ryšį su eksponatais ir suvokti jų pridėtinę vertę. Pasak 
projekto vadovės Lolitos Valužienės, „šių naujų mokymų tikslas - į muziejus pritraukti ne tik 
pavienius lankytojus ar organizuotas grupes, bet ir visas šeimas. Norime išmokti interpretatorių 
pagalba atskleisti istorinę eksponatų vertę, jų emocinį paveldą bei padėti lankytojams geriau 
suprasti kultūrinę muziejinių vertybių svarbą šiandieninei visuomenei“.  
 
„Tokių naujų mokymų poreikį lėmė ne tik atsivėrusios platesnio bendradarbiavimo galimybės, bet 
ir efektyvus Europos  Sąjungos finansuojamo mokymų projekto biudžeto valdymas, - sako Lietuvos 
muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. - Nuo 
mokymų pradžios pavyko sutaupyti lėšų, kurias planuojame panaudoti naujiems mokymams, tame 
tarpe ir apie interpretatoriaus veiklą muziejuose. Inicijuojant naujus mokymus, buvo atsižvelgta ne 
tik į būtinybę gilinti bei naudoti jau įgytus gebėjimus, bet ir mokymų tęstinumo perspektyvas“. 
 
Iš viso Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekte kvalifikaciją kelia 310 darbuotojų iš 15-kos 
jame dalyvaujančių muziejų. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis, Maironio lietuvių 
literatūros, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies buities, 
K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Alytaus kraštotyros, Biržų krašto, Birštono, Druskininkų, 
Kauno miestų, Molėtų krašto, Panevėžio kraštotyros, Zanavykų krašto muziejai.  

 
LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienija 86 muziejus.  Asociacijos  
tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, 
palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių 
organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą 
„Lietuvos muziejai“, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos 
kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.  
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