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• TIKSLAS

Skleisti muzeologijos teoriją, susieti ją su 

praktika, siekiant kelti muziejų profesionalumą, 

šiuolaikiškumą ir prieinamumą visuomenei
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• 2003 m. Latvijos,Estijos ir Lietuvos kultūros ministrų 
susitarimas dėl ilgalaikio projekto Baltijos muzeologijos 
mokykla vykdymo

• Nuo 2004 iki 2011 metų įvyko 8 mokymų ciklai

• Pagrindiniai organizatoriai Latvijos kultūros ministerijos 
Muziejų ir meno skyrius

• Finansuoja savo šalie muziejininkų dalyvavimą 
Latvijos,Estijos,Lietuvos kultūros ministerijos.          

Lektorių atvykimas ir išlaikymas  – teikiamos paraiškos 
įvairiems fondams .
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Mokymų temos
• Muziejai ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje (2004)

• Muziejų komunikacija(2005)

• Muziejai ir kultūros paveldas (2006)

• Muzeologiniai vadybos aspektai (2007)

• Socialinis muziejų vaidmuo :šventovė ar forumas(2008)

• Pokyčių valdymas muziejuose (2009)

• Nematerialusis paveldas muziejuose (2010)

• Ekspozicijų eksponavimas (2011)
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• Lektoriai 

Stephen E.Weil                      Anja Dauschek

Crispin Paine                          Martin Schaerer                      
J.Lyene Teather                     Yvette Staelens

Merethe Froyland                   Jane Legget

Alison James                          David Fleming

Peter van Mensch                  Paula Dos Santos

Francois Mairesse

350 muziejininkų iš Latvijos,Estijos ir Lietuvos



Baltijos muzeologijos mokykla 2011

2011 metai – Eksponuojama ekspozicija 

(Exhibition exhibited)

Estijos istorijos muziejaus nuolatinė ekspozicija 

“Išlikimo (išgyvenimo) dvasia” (Spirit of survival)

Muziejinimo procesas

Ekspozicijų istorija

Ekspozicijų teorija

Ekspozicijų vertinimas
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• Dr.Martin Schaerer • Marja-Liisa Ronkko
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Rezultatai

12 muziejininkų iš Lietuvos

7 pranešimai

3 straipsniai

Lektorių pateiktą akademinę medžiagą rasite 

www.bms.edu.lv
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Baltijos muzeologijos mokykla 2012 metai

Kolekcijų komunikavimas

Klaipėda

Lietuvos jūrų muziejus

2012 rugpjūčio 05-11 dienomis
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2012 metai – Kolekcijos, jų komunikavimas

Ne ryšių su visuomene specialistams

Dirbantiems su kolekcijomis

Rengiantiems parodas,ekspozicijas
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• Dr.Mairesse Francois • Dr.Susanne Pettersson
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2012 metai – Kolekcijos, jų komunikavimas

Kaip tapti mokyklos dalyviu?

Teikti prašymą LMA

Atranka

Anketa

Laisvieji klausytojai
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Ačiū už dėmesį!

Iki susitikimo Klaipėdoje


