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ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus.
LMA projektas „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir ge-

bėjimų ugdymas“ gavo 2,7 mln. litų Europos socialinio fondo pa-
ramos pagal Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo 
dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę 
„Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių 
ugdymas“. Bendra projekto, vykdyto nuo 2006 m. balandžio iki 
2008 liepos, vertė – 3,88 mln. litų. 

Projektui įgyvendinti buvo parengtos 32 mokymų programos 
pagal keturias mokymų sritis: specifinės muziejininkystės temos, 
administracinių ir rinkodaros gebėjimų ugdymas, informacinių 
technologijų bei kalbų įgūdžių tobulinimas.

Mokymuose dalyvavo 320 darbuotojų iš dešimties muziejų-
partnerių: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus, Trakų istorijos muziejaus, Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus, Lietuvos jūrų muziejaus, Alytaus kraš-
totyros muziejaus, Kėdainių krašto muziejaus, Mažosios Lietu-
vos istorijos muziejaus, Vilkaviškio krašto muziejaus ir Raseinių 
krašto istorijos muziejaus.        

Parengė Eglė Senapėdienė
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Konferencija 
„Memorialistika 
Lietuvos  
muziejuose“
2008  m. balandžio 29 d. Alytaus  

 kraštotyros muziejuje 
vyko Lietuvos muziejų asociacijos 
Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XI 
konferencija „Memorialistika Lietuvos 
muziejuose“, kurioje kviesta aptarti šias 
temas: memorialiniai muziejai: rinkiniai, 
ekspozicijos, edukacinė ir kita veikla, 
memorialinių muziejų vieta šiandienėje 
muziejininkystėje, jų perspektyvos; 
memorialiniai rinkiniai kitų profilių 
muziejuose: rinkinių komplektavimo 
kryptys, panaudojimas ekspozicijose, 
edukacinėje ir kt. veikloje. Buvo paruošta 
11 pranešimų. 

Conference “Memorialistics in the Lithuanian Museums”
Prepared by Virginija Šiukščienė

The publication introduces the 11th conference “Memorialis-
tics in the Lithuanian Museums“ of the Section for Scientific 
Research of Collections under the Association of Lithuanian 
Museums, which took place on 29 April 2008 in the Alytus 
Regional Museum. 
The following issues were discussed during the conference: 
memorial museums: collections, expositions, educative and 
other activities, the status of memorial museums in the cur-
rent museum theory, and their perspectives; memorial col-
lections in other museums: trends for accumulation of collec-
tions, their use in expositions, educative and other activities.   
The goal of the first meeting of the conference was to con-
sider the theoretical operational aspects of memorial mu-
seums, and to present specific memorial museums and their 
collections. The second meeting discussed the memorial 
collections and exhibits in museums of various profiles.  
Eleven presentations were elaborated and delivered.  

Pirmasis posėdis buvo skirtas teoriniams memorialinių muziejų 
veiklos aspektams ir konkrečių memorialinių muziejų ar jų 

kolekcijų pristatymams. Pranešimus skaitė: Aldona Ruseckaitė 
(Maironio lietuvių literatūros muziejus) – „Memorialiniai 
muziejai – maži objektai, dideli klaustukai“, Alma Ambraškaitė 
(Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus) – „Memorialinio muziejaus kūrybos ištekliai (aplinka, 
kūrėjas, idėjos)“, Irena Nijolė Petraitienė (Kauno miesto 
muziejus) – „Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinis 
butas-muziejus“, Vilmantė Petrusevičienė (Alytaus kraštotyros 
muziejus) – „Laiškai poetui Anzelmui Matučiui liudija draugystę“, 
Šarūnas Šimkevičius (Alytaus kraštotyros muziejus) – „Petras 
Dumbliauskas ir jo muziejus Ažubaliuose (Alytaus r.)“.

Antrasis konferencijos posėdis buvo skirtas memorialiniams 
rinkiniams ar eksponatams įvairių profilių muziejuose. Praneši-
mus skaitė: Ignas Narbutas, Stanislovas Sajauskas, Beta Žalia-
duonienė (Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės 
muziejus) – „Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
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Pranešimą skaito Kauno miesto muziejaus direktorė I. N. Petraitienė
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dailės muziejaus numizmatikos skyrius – Aleksandro Mykolo 
Račkaus memorialas“, Rūta Kuodytė (Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus) – „Signataro Jurgio Šaulio ir diplomato Stasio Girdvainio 
Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinai Lietuvos nacionaliniame muzieju-
je“, Arvydas Jakštas (Lietuvos sporto muziejus) – „Memorialiniai 
rinkiniai Lietuvos sporto muziejuje“, Vaida Sirvydaite-Rakutienė 
(Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muzie-
jus) – „Skautiški eksponatai nacionaliniame Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio dailės muziejuje“. 

Du pranešėjai – Gražina Meilutienė (Kaišadorių muziejaus 
Jono Aisčio skyriaus darbuotoja; pranešimas – „Memorialinis 
muziejus – žmogaus, visuomenės, valstybės?“) ir Andrius Kle-
niauskas (Kupiškio kraštotyros muziejaus darbuotojas; praneši-
mas – „Kūrybinis dailininkės Veronikos Šleivytės palikimas Ku-
piškio etnografijos muziejuje“) konferencijoje dalyvauti negalėjo, 
jų pranešimai, kaip ir kitų konferencijos dalyvių, bus publikuoti 
konferencijos leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 7. „Memo-
rialistika muziejuose“. Leidinyje bus ne tik konferencijoje skaityti 
pranešimai, bet ir kita muziejų rinkinių tyrinėjimų medžiaga.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusijos. Buvo aptariami iškelti 
klausimai, svarstytos ir kitos memorialiniams muziejams atsiran-
dančios problemos (pvz., privačios nuosavybės ir visuomenės 
intereso susidūrimas), siūlyta muziejų internetinėse svetainėse 
skelbti juose esančią memorialinę medžiagą. Diskutuota ir dėl XII 
konferencijos temos. Siūlyta nagrinėti muziejų vaidmenį vyks-
tant globalizacijai, kalbėti apie edukacines muziejų programas 
ir t. t. Apsistota ties plačia ir daugelį muziejininkystės aspektų 
apimančia tema „Naujausia lituanistika muziejuose: faktai, inter-
pretacijos, tendencijos“. Konferencija bus skirta Lietuvos tūks-
tantmečiui. Dėl konferencijos vietos bus tariamasi su muziejų 
vadovais.

Konferencijos dalyviai susipažino su naujausia Alytaus krašto-
tyros muziejaus ekspozicija „Gyvenimas abipus Nemuno“ ir mu-
ziejaus padaliniais – poetų Anzelmo Matučio ir Antano Jonyno 
memorialiniais muziejais. Vyko Alytaus styginių kvarteto koncer-
tas „Čiurlionio kelias“.           

Parengė Virginija Šiukščienė

L. Valužienės nuotr.
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Prakalbinti  
archyvai 
Danutė MUKIENĖ

Žemaičių muziejus „Alka“ ir Regionų kultūrinių iniciatyvų 
centras 2008 m. pratęsė bendradarbiavimą archyvų 

tyrinėjimų ir leidybos srityje. Ankstesnio tokio bendradarbiavimo 
rezultatas – susistemintas, ištyrinėtas ir dviejose knygose 
paskelbtas turtingas vieno iš žymiausių Žemaitijos muziejininkų ir 
archeologų Vito Valatkos (1927–1977) rašytinis palikimas, kuris 
saugomas Žemaičių muziejuje „Alka“.

Šiemet bendromis jėgomis pabandyta susisteminti pastaraisiais 
dešimtmečiais Lietuvoje nepelnytai primiršto vieno iš žymiausių 
Telšių krašto kultūros veikėjų, aktoriaus, režisieriaus, dramaturgo, 
poeto, žurnalisto, daugelio tarpukario ir pokario metais veikusių 
kultūros, švietimo įstaigų, darbininkų profsąjungų organizatoriaus, 
vadovo Petro Gintalo (1908–1971) rašytinį palikimą. Tai padaryta 
esant ypatingai progai – šiemet pažymime P. Gintalo 100-ąsias 
gimimo metines. Jubiliejus sutampa ir su kita svarbia sukaktimi – 
prieš 70 metų Kaune buvo išleista pirmoji žemaičių poezijos ir 
prozos antologija „Žemaičiai“ (sudarytojas poetas Stasys Anglic-
kis). Jos pasirodymą inicijavo 1936–1945 m. veikęs Žemaičių ra-
šytojų sambūris, kurio vienas iš aktyviausių dalyvių taip pat buvo  
P. Gintalas. 
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Petras Gintalas 1956 m.

Konferencijos dalyviai Alytaus kraštotyros muziejuje


