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aiprisiminimų ištrauką: „Lėvuo teka pro Laukminiškių kaimą... Nus-

kendusią mane vandenys neš, neš tolyn, tolyn, tolyn... Prie Lauk-
miniškių aš užsikabinsiu už kelių nendrių ir pasiliksiu visam laikui 
gimtojo kaimo pakrantėje“. Taip aktorė rašė lyg nujausdama savo 
likimą. Čia ji amžinai liko gulėti prisiglaudusi prie motinos.

1971 m. artimieji pastatė Unei antkapį. Iš Bagdonių kaimo, 
kuris yra netoli aktorės gimtinės, buvo atvežta trikampė pilko 
akmens atskala, prie kurios pritvirtinta Bernardo Bučo padary-
ta Vytauto Košubos bareljefo „Une Baye“ metalinė kopija, ša-
lia akmens – į pienės žiedą panaši geležinė saulutė. Antkapis 
sudėtas iš to paties akmenų skeveldrų. Jame – žemės salelė ir 
kiekvienais metais pražystanti raudona pelargonija. Ilgus metus 
kapą prižiūrėjo mokytoja Felicija Jakutytė. Be to, šiandien ji yra 
vienintelė gyva asmenybė Kupiškyje, prisimenanti garsiąją Ba-
bickų šeimą. Šiuo metu Babickų šeimos kapus prižiūri Kupiškio 
etnografijos ir Laukminiškių kaimo muziejų darbuotojai, Palėve-
nės miestelio gyventojai.

Renginius gimtajame krašte, skirtus aktorės Unės Babickai-
tės-Graičiūnienės 110-osioms gimimo metinėms, užbaigė V. Ko-
chanskytės perskaitytas brolio Petro Babicko sukurtas eilėraštis 
„Tau“. Ant kapo liko baltos ir raudonos gėlės, uždegtos žvakutės. 

Paskutinį kartą savo gyvenimo dešimtmetį Unė Graičiūnienė 
praleido Kaune. Sovietmečiu, netekus mylimo vyro, aktorei gy-
venti Kaune buvo sunkoka. Ji bendravo tik su artimais žmonė-
mis, laukdavo jaunystės draugų laiškų. Maironio lietuvių literatū-
ros muziejuje saugomi rašytojo Kleopo Jurgelionio aktorei rašyti 
laiškai. Skaitydama laiškus supratau, kokie ryšiai siejo kraštietę 
ne tik su K. Jurgelioniu, bet ir kitais už Atlanto gyvenančiais kraš-
tiečiais. Galima teigti, kad ir Unei šie laiškai buvo ypač brangūs. 
Viename laiške sergančiai Unei bičiulis rašė: „Ak, kaip aš norė-
čiau būti prie tavo, prie tavo lovos“, prisiminė skaudžius praeities 
įvykius ir atsiuntė jai skirtą eilėraštį.

Kauno visuomenė koncertą pamatė Maironio lietuvių literatū-
ros muziejuje. Atminimo vakaras vyko 2007 m. lapkričio 26 d. 
Tai buvo jubiliejiniais metais rengtas paskutinis Unei Babickaitei 
atminti skirtas renginys. Tik padedant šio muziejaus direktorei 
Aldonai Ruseckaitei ir aktorei V. Kochanskytei kauniečiai galėjo 
prisiminti Unę Babickaitę ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Projektą „Širdis atverta pasaulio grožiui“ finansiškai rėmė Lie-
tuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kupiškio rajono savival-
dybė.          
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Projekto „Širdis atverta pasaulio grožiui“ šventė Laukminiškių kaimo 
muziejuje. Iš kairės: aktorė V. Kochanskytė, L. Gabriūnaitė, muziejaus 

specialistė J. Puronienė. Laukminiškiai, Kupiškio r. 2007 m. birželio 21 d.

Muziejininkai 
prašys  
papildomos  
ES paramos 
mokymams
L ietuvos muziejų asociacija ir dešimt muziejų partnerių,  

 šiuo metu baigiančių Europos Sąjungos remiamą dvejų 
metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų 
kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, 2008 m. sausį teiks 
paraišką Europos socialinio fondo agentūrai dėl papildomo 
finansavimo muziejų specialistų kvalifikacijai kelti.

„Atsiradus galimybei gauti papildomą paramą darbuotojų kva-
lifikacijos kėlimo projektui, septyni projekto partneriai pareiškė 
norą toliau investuoti į žmogiškuosius išteklius“, – sako projekto 
vadovė ir Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė Lo-
lita Valužienė. 

Anot L. Valužienės, Lietuvos muziejų asociacija gali pretenduo-
ti į maždaug 1 mln. litų mokymų projektui tęsti, kurių 69 proc. 
padengtų Europos socialinis fondas, o likusią dalį – patys moky-
muose dalyvaujantys muziejai. 

„Didėjantys visuomenės poreikiai kelia Lietuvos muziejinin-
kams vis didesnius profesinius reikalavimus, tad nuolatinis dar-
buotojų kvalifikacijos kėlimas tampa vienu iš muziejų ir asociaci-
jos veiklos prioritetų“, – teigia L. Valužienė. 

Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė sako, kad 
siekiant deramai įgyvendinti šių metų kovą Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintą 2007–2015 m. Muziejų modernizavimo 
programą, muziejininkams būtina susipažinti su kitų valstybių 
muziejų patirtimi, ypač tokių šalių kaip Jungtinė Karalystė, kurios 
muziejai yra savo srities lyderiai pasaulio mastu. Tam padėtų mu-
ziejų darbuotojų stažuočių programa, kuriai ir ketinama prašyti 
papildomos paramos iš Europos socialinio fondo. 

Projekto dalyviams šiuo metu itin aktualios ir administracinių 
gebėjimų ugdymo programos. Anot Lietuvos jūrų muziejaus di-
rektorės Olgos Žalienės, vienas iš aktualiausių muziejams užda-
vinių – jų struktūros ir darbo organizavimo auditas, kuris leistų 
įvertinti struktūros efektyvumą ir padėtų gerinti darbą. 

„Mokymų programos metu muziejaus padalinių vadovai jau 
išklausė ir įvertino konfliktų valdymo programos naudą, tačiau 
panašių mokymų reikia ir žemesnių grandžių darbuotojams“, – 
sako O. Žalienė.
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ai Svajonių  

fabrikai:  
„Lietuvos  
energetikos  
muziejus“  
tarptautiniame 
projekte
Marija DRĖMAITĖ

P o Antrojo pasaulinio karo šaltojo  
 karo ideologija atskirtose Šiaurės 

ir Baltijos šalyse susiformavo dvi 
skirtingos visuomenės. Šiaurės šalyse 
socialdemokratų politinė valdžia kūrė 
gerovės valstybes, o sovietų valdžia – 
socialistines Baltijos respublikas. 
Nepaisant ideologinių skirtumų, šalys 
abipus Baltijos jūros pasuko radikalios 
industrializacijos ir modernizacijos 
keliu, vadinamuoju išvystytos pramonės 
laikotarpiu.

F unkcionalus ir racionaliai veikiantis fabrikas tapo pavyzdžiu,  
 kaip reikia organizuoti ne tik modernią pramonę, bet 

ir visuomeninį bei kasdienį žmonių gyvenimą Vakaruose ir 
Rytuose. Siekiant atskleisti industrializuotos pokario visuomenės 
panašumus ir skirtumus abipus Baltijos jūros, Kopenhagos 
darbininkų muziejus su Nacionaline kultūros paveldo agentūra 
prie Danijos kultūros ministerijos organizavo bendrą Šiaurės ir 
Baltijos šalių kilnojamąją parodą „Svajonių fabrikai? Paroda apie 
pramonę ir modernizmą Baltijos jūros regione 1945–1990 m.“. 

„Šiaulių „Aušros“ muziejus antruoju mokymų etapu sutelktų 
dėmesį į strateginio valdymo problemas ir siektų parengti pers-
pektyvinį muziejaus strateginio vystymo planą“, – teigia mokymų 
organizatorė Vilija Ulinskytė. – „Kita mūsų muziejui labai svarbi 
mokymų sritis – padalinių vadovų administracinių gebėjimų to-
bulinimas“. Anot jos, skirtingose miesto vietose išsidėstę mu-
ziejaus filialai yra palyginti autonomiški, ir dėl to jų vadovams 
keliami didesni administracinio valdymo reikalavimai.

Lietuvos muziejų asociacijos vadovaujamame projekte, ga-
vusiame daugiau nei 2,3 mln. litų ES paramos pagal Lietuvos 
2004–2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 
2.2 priemonę, dalyvauja 278 muziejininkai. Projekto partneriai: 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų is-
torijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus 
kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilka-
viškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. 

Mokymų projektas, kurio bendra vertė – 3,3 mln. litų, bus 
baigtas 2008 m. balandžio 30 d.       

Parengė Eglė Senapėdienė,  
UAB „PRo omnia“ direktorė
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Museologists will ask for additional EU support for training
Prepared by Eglė SENAPĖDIENĖ

The Lithuanian Museum Association and ten  partners of the 
currently coming to the end the EU supported a two-year 
training Project „Development of competences and capabili-
ties of the 21st century museologists“, in January, 2007 will  
apply to the EU social funding agency for additional financing 
for raising qualification of museum staff. „The growing social 
needs put up higher professional requirements, therefore, 
constant qualification raise becomes one of the priorities of 
the Association“, says the Project manager Lilita   Valužienė.
Administration ability development programmes are espe-
cially important to the Project participants. One of the cur-
rent tasks for the museums is the audition of the museum 
structure and labor organization, which will allow evaluating 
the efficiency of the structure and optimizing the activity. 
Moreover, during the second training stage some museums 
are inclined to concentrate on the management strategy 
problems and would like to prepare perspective strategic 
development plans for their museums.

Padalinių vadovų komandiniai mokymai Nac. M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje. Nuotr. iš Lietuvos muziejų asociacijos archyvo


