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DĖL DALYVAVIMO INFORMACINIAME SEMINARE „BALTIJOS MUZEOLOGIJOS
MOKYKLOS PAMOKOS“
Baltijos muzeologijos mokykla – ilgalaikis Baltijos šalių bendradarbiavimo projektas, skirtas muziejų
specialistų kvalifikacijos kėlimui, kurio tikslas – plėtoti ir stiprinti muziejinės minties sklaidą Baltijos šalyse,
derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant šių šalių muziejų modernėjimo ir atvirumo visuomenei. Baltijos
muzeologijos mokyklos dalyviai – muziejų specialistai iš Baltijos ir kitų šalių, besidomintys muziejininkystės
teorijos taikymu šiandienos muziejų praktikoje. 2010 m. Rezeknėje (Latvijoje) vyko jau septintoji Baltijos
muzeologijos mokykla, kurios tema šiais metais buvo „Nematerialusis paveldas ir muziejai“.
Lietuvos muziejų asociacija, įgyvendindama LR kultūros rėmimo fondo iš dalies finansuojamą projektą
„Dalyvavimas Baltijos muzeologijos mokykloje – 2010“ bei siekdama perteikti Lietuvos muziejų specialistų
dalyvavimo Baltijos muzeologijos mokykloje patirtį, įgytas teorines žinias bei jų pritaikymą praktikoje, 2010 m.
lapkričio 9 d. Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas) organizuoja
informacinį seminarą „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos“.
Norinčius dalyvauti, prašome registruotis iki lapkričio 5 d. el. paštu: v.lankeliene@muziejus.lt arba
tel.: 8- 46- 492 251; 8- 601- 67070. Seminaro koordinatorė Lietuvos jūrų muziejaus Tarptautinių ryšių ir
projektų valdymo skyriaus vedėja Vaiva Lankelienė.
SEMINARO PROGRAMA
10:30 – 11.00 - Dalyvių registracija
11.00 – 11.30 - „Baltijos muzeologijos mokykla - mitai ir realybė“ - R.Žirgulis (Kėdainių krašto muziejus,
www.kedainiumuziejus.lt)
11.30 – 12.00 - „Baltijos muzeologijos mokyklos įkvėpti. Įspūdžiai iš tarptautinio kongreso Meksikoje“ V.Lankelienė (Lietuvos jūrų muziejus, www.muziejus.lt)
12.00 – 13.00 – pietūs (organizuotai neužsakomi, dalyviai rūpinsis savarankiškai)
13.00 – 13.30 - “Muziejus – tai laiptai į dangų arba Pasivaikščiojimas po socialiai aktyvaus muziejaus lankas“ N.Puteikienė (Lietuvos jūrų muziejus, www.muziejus.lt)
13.30 – 14.00 – „Nematerialusis paveldas muziejuose“ - A.Kapočiūtė (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus,
www.ltmkm.lt)
14.00 – 15.00 – apsilankymas M.K.Čiurlionio muziejaus ekspozicijoje
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
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