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aimuziejaus istorija. Įdomu tai, kad istorijai perteikti pasitelkta ani-

macija. Informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
Į muziejų užsukę lankytojai vienoje iš Trakų salos pilies cent-

rinių rūmų salių ras du kompiuterinius terminalus. Jais lengva 
naudotis, monitoriaus ekranas jautriai reaguoja į kiekvieną prisi-
lietimą ir suteikia galimybę sužinoti Trakų pilių praeitį. Paspaudęs 
salos arba pusiasalio pilies nuorodą, lankytojas pamatys hipote-
tinius XIV–XVIII a. pilių vaizdus, sužinos, kaip pilys keitėsi, kaip 
buvo sugriautos ir atkurtos. Papildomuose puslapiuose galima 
rasti informacijos apie su pilimis susijusius atitinkamo amžiaus 
muziejaus eksponatus. Paskutiniuose puslapiuose galima pa-
skaityti apie šiandieninį muziejaus ir Trakų pilių gyvenimą. Lan-
kytojai, kuriems patiks terminale rasta informacija, galės įsigyti 
kompaktinę plokštelę.

Ateityje numatoma kompiuterinį terminalą papildyti nauja infor-
macija, praplėsti duomenų bazę apie muziejaus eksponatus, jų 
rinkinius, suteikti lankytojams galimybę prisijungti prie interneto. 

Terminalas veikia sklandžiai, muziejaus darbuotojai sulaukia 
labai gerų lankytojų atsiliepimų, juo ypač džiaugiasi užsienio sve-
čiai. Oficialus terminalo pristatymas visuomenei ir žiniasklaidai 
įvyko 2007 m. gegužės 18 d.        

�

�

�

Pusiasalio pilies rekonstrukcijos vaizdas terminale

Kompaktinės plokštelės „Virtuali laiko kelionė“ viršelis

Computer Terminal in Trakai History Museum
Vydas NARVIDAS

The author of the article describes a new project: Computer 
Terminal in Trakai History Museum, implemented in Trakai 
History Museum together with the Naujieji Sprendimai JSV. 
The project aimed to familiarize the museum visitors with 
a brief history of Trakai castles and the museum, provide 
information about the current activities of the museum. The 
computer terminal uses a CD on the history of Trakai castles 
and the museum itself. Interestingly enough the presentation 
of history was via animation. Information is provided in the 
Lithuanian and English languages. Having selected a castle 
on the island or the peninsula a visitor will see hypothetical 
castle images in the 14-th to 18-th centuries, how castles 
changed, become aware of how they were demolished and 
revived for the new life. Extra pages provide information 
on Trakai History Museum exhibits related to castles in the 
respective century. The last page overviews the current 
museum developments and the modern life of Trakai castles 
today. The project was successfully finalized by year 2007 
and presented to the wide public in May.

Profesiniai ir 
administraciniai 
muziejininkų 
mokymai  
baigiasi
D ešimties Lietuvos muziejų  

 darbuotojai, keliantys kvalifikaciją 
pagal dvejų metų projektą „XXI amžiaus 
muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų 
ugdymas“, jau baigia profesinių ir 
administracinių gebėjimų ugdymo 
paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklą, 
tačiau pateikė prašymą trims mėnesiams 
pratęsti kalbų mokymus.

„Liko vos dvi profesinių mokymų temos, – teigia Lolita 
Valužienė, projekto vadovė, Lietuvos muziejų asociacijos 

atsakingoji sekretorė. – Taip pat baigiasi administraciniai ir 
vadybos mokymai“.
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Professional and Administrative Trainings for Museum Staff 
are Coming to an End 
Eglė SENAPĖDIENĖ

The article presents the repercussions of the project: Com-
petence and Capacity Building of Museum Staff in the 21-st 
Century”, feed-back from project participants and organi-
zers. Trainings for museum staff received support from the 
European Union under the Measure 2.2 of Lithuanian SPD 
2004–2006 Priority II “Human Resource Development” in the 
amount exceeding 2.3 million Lithuanian Litas. Supervised 
by the Lithuanian Museums’ Association, the trainings have 
commenced in September of the previous year and are to 
be finalized by the end of this year. The anonymous surveys 
of museum staff participating in trainings indicate rather 
positive rating regarding management courses delivered by 
trainers of the Center for Organization Development, JSV. In 
her turn the Center Project Manager Ramunė Radienė says 
that museum employees have surprised the trainers by their 
activeness and the wish to creatively apply general manage-
ment knowledge at their work. Programme participants had 
more diverse ratings with regards to vocational/professional 
training lecturers. However, according to Banguolė Pelakaus-
kienė, the Museum Professional Training Project Manager 
of Lithuanian Cultural Administrators Training Center, due 
to cultural differences such diversity in opinion is inevitable 
here.

Lietuvos muziejų asociacijos kuruojami muziejininkų mokymai, 
kuriems skirta daugiau nei 2,3 mln. litų Europos Sąjungos para-
mos pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiš-
kųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę, prasidėjo praėjusių metų rug-
sėjį ir pagal planą turėtų baigtis šių metų gruodžio pabaigoje.

Anot L. Valužienės, bendrieji profesiniai ir vadybos mokymai 
vyksta pagal grafiką, tačiau užsienio kalbų užsiėmimus mokymų 
dalyviai prašo pratęsti. 

„Kadangi tie patys žmonės yra užsirašę ir į bendruosius, ir į 
kalbų bei kompiuterių užsiėmimus, pastaruosius tenka stabdyti, 
jei bent vienas darbuotojas negali juose dalyvauti dėl bendrųjų 
užsiėmimų, – sako projekto vadovė. – Dėl to pateikėme prašymą 
paramos fondui „Europos socialinio fondo agentūra“ pratęsti kal-
bų kursus iki 2008 m. kovo 30 d.“.

L. Valužienės teigimu, anoniminės mokymuose dalyvaujančių 
muziejininkų apklausos liudija, kad jie labai teigiamai vertina UAB 
„Organizacijų vystymo centras“ (toliau – OVC) lektorių vedamus 
vadybos užsiėmimus. OVC projektų vadovė Ramunė Radienė 
sako, kad muziejininkai nustebino dėstytojus aktyvumu ir noru 
bendrąsias vadybos žinias kūrybiškai taikyti savo darbe.

Ypač didelio muziejininkų susidomėjimo ir gerų vertinimų su-
laukė temos „Įmonės kolektyvo sutelkimas ir mobilizavimas“ ir 
„Padalinių vadovų komandos kūrimo ir valdymo mokymai“.

Kur kas įvairesnių programos dalyvių vertinimų sulaukė pro-
fesinių mokymų lektoriai. Anot Lietuvos kultūros darbuotojų to-
bulinimosi centro muziejų profesinio mokymo projektų vadovės 
Banguolės Pelakauskienės, nuomonių įvairovė tokiu atveju neiš-
vengiama dėl kultūrinių skirtumų.

„Mūsų muziejininkai daugiau susipažinę ir vadovaujasi britiš-
kąja arba skandinaviškąja muziejininkystės teorija, – sako B. Pe-
lakauskienė. – Galbūt dėl to Austrijos filosofijos mokslų daktarės 
Hadwig Kraeutler paskaitų vertinimai buvo labai įvairūs“. 

B. Pelakauskienė apgailestauja, kad programos dalyvių viena-
me muziejuje labai gerai įvertintoje lektoriaus paskaitoje ne visa-
da įmanoma dalyvauti kito miesto muziejininkams. Pavyzdžiui, 
švedas Mats Brunander, kurio paskaitos apie ekspozicijų ir paro-
dų rengimą paliko didelį įspūdį Kauno muziejininkams, dėl didelio 
užimtumo į kitus miestus nuvykti negalėjo. 

Skaityti paskaitas ir seminarus Lietuvos muziejininkams iš 
viso jau pakviesti aštuoni lektoriai iš užsienio: trys – iš Švedijos, 
du – iš Danijos ir po vieną iš Jungtinės Karalystės, Austrijos ir 
Latvijos. 

Projekte „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų 
ugdymas“ dalyvauja 278 muziejininkai iš 10 muziejų: Nacionali-
nio M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lie-
tuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, 
Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir 
Raseinių krašto istorijos.        

Parengė Eglė Senapėdienė
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