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„Šią parodą rengiame Europos kultūros problemų centro pro-
gramai „Europos kultūros dialogai“, – sako J. Stankevičienė. – 
Vykdyti šį projektą labai padėjo pagal mokymo programą išklau-
sytos paskaitos apie ekspozicijų rengimą ir projektų valdymą“.

Naujieną kultūros paveldo mylėtojams rengia ir Alytaus kraš-
totyros muziejus – čia greitai bus atidaryta ekspozicija „Alytus 
Lietuvos ir Lenkijos archyvų dokumentuose“. 

Lietuvos muziejų asociacijos kuruojamame mokymų projekte 
„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, 
gavusiame daugiau nei 2,3 mln. litų ES Socialinio fondo paramos 
pagal BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę 
„Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“, dalyvauja 278 muziejininkai iš 10 muziejų:  Naciona-
linio 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.

Anot Lietuvos muziejų asociacijos atsakingosios sekretorės 
Lolitos Valužienės, akivaizdi ir užsienio kalbų žinių gilinimo pagal 
dvimetę mokymų programą nauda. Šiais metais pagal įvairias 
programas į užsienį tobulintis ir gilinti profesines žinias galė-
jo išvykti daugiau muziejininkų. Paskutinis projektas, kuriame 
Lietuvos muziejų asociacija dalyvavo kaip partneris ir išsiuntė 
šešis muziejininkus stažuotis į Švedijos Jamtli krašto muziejų, 
buvo „Mokausi ir mokau muziejuje“. Šį projektą, vykdytą kartu 
su Lietuvos liaudies buities muziejumi ir VšĮ „Rumšiškių dvaro 
akademija“, finansavo Leonardo da Vinči programa. 

„Jau gavome ir Šiaurės šalių Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje 
patvirtinimą dėl paramos penkių muziejininkų stažuotėms Skan-
dinavijos šalyse pagal Šiaurės šalių Ministrų Tarybos valstybės 
tarnautojų stažuočių programą“, – džiaugiasi L. Valužienė. 

Šios stažuotės vyks įgyvendinant projektą „Muziejai visiems“, 
kurio tikslas – suaktyvinti muziejų edukacinę funkciją Lietuvoje.    

Parengė Eglė Senapėdienė 
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Museum Staff about to End the ES-Supported Training  
Project will Gladden with New Exhibitions
Prepared by Eglė SENAPĖDIENĖ

The Lithuanian museum staff, about to finalise the European 
Social Fund financed two-year in-service qualification upgra-
ding programme will, already this Autumn gladden the visi-
tors with the new exhibitions, arranged applying the obtained 
theoretical knowledge and practice skills. 
At the end of November the Šiauliai “Aušra“museum in 
the Chaim Frenkel palace plans to open an exposition “The 
Frenkel Family“, dedicated to the history of a family, whose 
member has nourished the Maecenas traditions. The new 
exposition is at its final stage of preparation at the Lithu-
anian Theatre, Music and Cinema Museum. According to the 
Deputy Director of this museum Janina Stankevičienė, until 
the end of the year exhibition “19-th Century Posters“ will be 
opened at the former palace of countess Janina Umiastovs-
ka, located in Vilnius street of Trakai. Museum has a plan to 
publish a digital edition dedicated to the exhibition, which 
will serve as grounds for the new data basis. Alytus Local 
Lore Museum is also going to surprise the lovers of cultural 
heritage –  the exposition “Alytus in the Documents of Lithu-
anian and Polish Archives“ will be opened here soon. 

Baltijos  
muzeologijos 
mokykla  
Latvijoje
Asta VILENIŠKYTĖ

Baltijos muzeologijos mokykla 
(BMS) yra Latvijos valstybės 

muziejų priežiūros organizacijos kasmet 
rengiama Pabaltijo muziejininkams skirta 
vasaros mokykla Latvijoje. Mokyklos 
tikslas – vystyti ir stiprinti muziejines 
mintis Baltijos šalyse, derinant teoriją 
ir praktiką, kad Baltijos muziejai taptų 
profesionalesni, šiuolaikiškesni ir 
artimesni visuomenei. BMS dalyvauja 
profesionalai iš Baltijos ir kitų šalių, 
kurie domisi ryšiais tarp muziejaus 
teorijos ir praktikos bei muziejaus svarba 
muzeologijoje. 

M okyklos pagrindiniai organizatoriai Janis Garjans ir  
 Anita Jirgensone dalyvavo diskusijose, seminaruose ir 

lydėjo dalyvius į ekskursijas. Iš Lietuvos buvo pakviesta dešimt 
dalyvių: Gabija Mackevičiūtė (Kauno apskrities pedagoginis 
muziejus), Giedrius Gulbinas (Lietuvos dailės muziejus), Indrė 
Sliužinskaitė-Macijauskienė (Laikrodžių muziejus), Jolanta 
Bernotaitytė (Lietuvos nacionalinis muziejus), Jurgita Rimkutė-
Vainiuvienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), Kristina 
Civinskienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), Laima 
Praškevičienė (Lietuvos liaudies buities muziejus), Rimantas 
Žirgulis (Kėdainių krašto muziejus), Rita Pauliukevičiūtė (Lietuvos 
nacionalinis muziejus) ir šio straipsnio autorė Asta Vileniškytė.

2007 m. tema – „Muzeologiniai aspektai muziejaus valdyme“. 
Užsiėmimai vyko savaitę, dalyviai klausėsi paskaitų, diskutavo, 
atliko įvairias užduotis, keliavo po Latvijos muziejus. Paskaitas 
skaitė ir diskusijas vedė Štutgarto miesto muziejaus projektų di-
rektorė dr. Anja Dauschek iš Vokietijos ir Toronto universitete mu-
ziejų studijų programas dėstanti prof. Lynne Teather iš Kanados. 
A. Dauschek paskaitų temos – muziejaus valdymo ypatybės, mi-
sijų, vizijų ir vertybių reikšmė įstaigai, prekių ženklo kūrimas ir kt. 
L. Teather dalijosi mintimis apie muziejų valdymą ir jų priežiūrą, 
santykį su visuomene ir kt. Išgirstas mintis dalyviai turėjo pri-
taikyti praktiniuose užsiėmimuose. Viena iš seminaro užduočių 
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buvo sukurti muziejų su visomis jam būdingomis veiklos sritimis. 
Komandos buvo suskirstytos pagal dalyvių tautybes. Diskutuo-
jant mūsų šalies atstovams kilo labai daug įdomių ir neįprastų 
idėjų, kokio mums reikėtų muziejaus... 

Per savaitę aplankėme Jūrmaloje esančius buities, miesto 
muziejus ir Aspazijos bei Rainio vasaros namus-muziejų, Rygo-
je – Okupacijos ir Kino muziejus, susipažinome su Latvių kelio 
muziejumi, taip pat buvo skirta laiko pamatyti Tukums muziejaus 
filialus. Muziejininkai kalbėjo apie savo darbo problemas, pristatė 
ekspozicijas, pasakojo, kas ir kaip pritraukia lankytojus, o mes 
galėjome Latvijos muziejus palyginti su Lietuvos muziejais. 

Dalyvavimas BMS suteikė galimybę susitikti ir bendrauti su 
tarptautiniais autoritetais, kurie rengė edukacinę programą apie 
muziejaus veiklą. Įgytos teorinės žinios padės kūrybiškai dirbti 
kasdien.                                                                                   
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Baltic Museology School in Latvia
Asta VILENIŠKYTĖ

Baltic Museology School (BMS) – the annual Baltic summer 
school for museum specialists operating in Latvia. It is 
arranged by the Latvian National Museum Supervision Orga-
nisation. The aim of the school – to develop and strengthen 
museum ideas in the Baltic countries, by matching theory 
and practice, so that the Baltic museums would turn into 
more professional, modern and available to the public.
The topic for year 2007 – “Museological Aspects within Mu-
seum Management”. The event lasted for a week, during the 
period the participants listened to lectures, were discussing, 
fulfilled a variety of assignments, travelled round museums 
in Latvia. The lectures were delivered and discussions mode-
rated by Dr. Anja Dauschek from Germany, Stutgart city mu-
seum, project director and prof. Lynne Teather from Canada, 
having museum studies programmes at Toronto University. 
Taking part at the BMS provided an opportunity to meet and 
communicate with the international authorities, who were 
providing the educational programme, concentrated on one 
aspect of museum activities. The theoretical knowledge ob-
tain at school will be applied in practice. New ideas will help 
to carry out creative decisions in the daily work at museum.

Atrandu  
praeities miestą
Ilona VAITKEVIČIENĖ

Zarasų rajone, Liaudiškių kaime, 
gražiame gamtos kampelyje netoli 

Laukesos ežero, visą savaitę gyveno 
tarptautinės kraštotyros ekspedicijos 
„Atrandu praeities miestą“ dalyviai. 
Ekspedicija neįprasta, nes kraštotyros 
veiklos ėmėsi ne tik lietuviai, bet ir jų 
bendraamžiai iš Latvijos – tie, kurių 
šaknys susiję ir su Lietuvos žeme.

A not projekto vadovių – Zarasų krašto muziejaus muziejininkės  
 Ilonos Vaitkevičienės ir Latgalijos lietuvių švietimo, kultūros ir 

informacijos centro vadovės Vidos Pilinovič, abiejų šalių atstovų 
planai šiek tiek skyrėsi. Be kraštotyrinės ir tiriamosios veiklos, 
kuri leistų geriau pažinti pasienio regione gyvenančių kraštiečių 
istorijos, kalbos, buities ypatybes, zarasiškius jaunuolius ypač 
domino tautiečių gyvenimas Latvijoje: mokymasis, laisvalaikis ir 
kita. Latvių jaunimas, kurie netgi labiau nei lietuvaičiai domėjosi 
šio krašto istorija ir papročiais, bendraudami su bendraamžiais 
vylėsi geriau išmokti lietuvių kalbos. Ekspedicinėje stovykloje 
buvo bendraujama lietuvių kalba, dainuojamos lietuviškos dainos, 
žaidžiami lietuviški rateliai, taigi latvių jaunuoliams ekspedicija 
buvo puiki praktinė lietuvių kalbos mokykla.

Nuo pat pirmos dienos kraštotyros ekspedicijos dalyviai (po 
15 jaunuolių iš Zarasų ir įvairių Latvijos rajonų bei Daugpilio 
miesto) stačia galva pasinėrė į darbų, pramogų ir įspūdžių ver-
petą. Kiekvieną rytą, susiskirstę grupėmis, kai kurie – važiuoti, 
kai kurie – pėsčiomis, lydimi vadovų keliaudavo kalbinti pasienio 
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Baltijos muzeologijos mokyklos dalyviai Rainio ir Aspazijos vasaros  
namuose-muziejuje
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Ekspedicijos dalyvė 
Milda Andrijauskaitė 
prie staklių


