
43LIETUVOS MUZIEJAI 2008’3

Lietuvos jūrų 
muziejus – 
populiariausias 
Baltijos šalyse
Nika PUTEIKIENĖ

Kaip ir visame Baltijos pajūryje pasibaigus šiltajam sezonui, 
su kiekviena diena vis mažiau lankytojų praveria muziejaus 

ir delfinariumo duris, todėl jau nuo spalio vidurio pereinama prie 
žiemos grafiko: ekspozicija ir delfinariumas veikia tik savaitga-
liais. 

Koks gi buvo šis sezonas Jūrų muziejuje? 
Nuo sausio iki rugsėjo jame apsilankė 487 521 lankytojas. Šis 

skaičius dviem tūkstančiais lenkia pernai metų rezultatus. Tačiau 
lyginant su paskutiniaisiais metais vyravusiomis ryškiomis lan-
kytojų skaičių augimo tendencijomis, šie metai muziejininkų itin 
nenudžiugino. Pernai lankytojų padaugėjo 18 procentų, ankstesni 
metai irgi pasižymėjo ryškesniu augimu.

Tačiau Lietuvos jūrų muziejus tebeišlieka lyderiu ne tik tarp 
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The Lithuanian See Museum – the Most Popular in the Baltic 
Countries
Nika PUTEIKIENĖ

The publication presents the results of the visitors’ survey at 
the Lithuania See Museum, dislocated at the Baltic seashore, 
which was carried out at the end of the high season. Since 
January 2008 until September the Lithuanian See Museum 
was visited by 487 521 visitors. This number exceeds the 
results of the last year by two thousands. Although if com-
pared with the last year tendencies of evident growth of the 
visitors by number, this year were not too much enjoying  he 
museum staff. During the last year the See Museum was vi-
sited by more than half million visitors, i.e. 18 percent more 
than in 2006, the former year also were characterised by a 
major growth. Although Lithuania See Museum still remains 
the leader not only among the Lithuania Museums. This is 
the most often visited museum out of all the Baltic countries. 
The most popular in Latvia – Turaide Museum-reservoir had 
245 thousand visitors, a bit less - the Est Art Museum. The 
survey data indicate that most often the Museum and Dolp-
hinarium are visited by families with children. A statistical 
visitor comes to the Museum once per year or once per two-
three years. The time, spent in Museum and Dolphinarium, 
is titled as “entertaining“, “interesting“, “new experience“, 
“education“. The biggest impression visitors had from shows 
of dolphins and California Sea lions. The majority of the 
visitors corresponded to the expectations and they were sa-
tisfied with the atmosphere and the mood dominating in the 
museum.

Šiemet gimė delfinukas
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Baltijos šalyse. Pernai Jūrų muziejų aplankė daugiau nei pusė 
milijono lankytojų, populiariausias Latvijoje – Turaidės muziejus-
rezervatas – sulaukė 245 tūkstančių, kiek mažiau – Estijos dailės 
muziejus.

Daugiausia lankytojų Jūrų muziejus sulaukia rugpjūtį – šiemet 
jų buvo daugiau nei 165 tūkstančiai, t. y. dešimtadaliu daugiau 
nei pernai. Tuo tarpu birželį ir liepą jūrų muziejus nebuvo toks 
populiarus. Tai rodo, kad dauguma lankytojų šiais mėnesiais yra 
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poilsiautojai. O kaip visi dar puikiai prisimenam, birželis ir liepa 
tikrai nelepino orais, tad prie Baltijos jūros atostogautojams ne-
labai ir buvo kas veikti. Džiugina tai, kad žymiai daugiau lanky-
tojų buvo gegužę – tai tikras moksleivių mėnuo muziejuje. Tada 
į Kopgalį smagiai užbaigti mokslo metų turistiniais autobusais 
traukia vaikai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos 
ar Lenkijos.

Norėdami geriau pažinti savo lankytojus ir jų poreikius, šią va-
sarą atlikome apklausą. Jos duomenimis, daugiausia muziejų ir 
delfinariumą lanko šeimos su vaikais. Statistinis lankytojas ateina 
į muziejų kartą metuose arba kartą kas dvejus–trejus metus. De-
šimtadalis lankytojų atvyksta apsisprendę spontaniškai, tą pačią 
dieną, prieš savaitę apsisprendžia trečdalis, išvakarėse – penkta-
dalis. Dažniausiai paakina apsilankyti vaikai, patikęs praėjęs apsi-
lankymas ir draugų, pažįstamų, artimųjų rekomendacijos. Laikas, 
praleistas muziejuje ir delfinariume, įvardijamas kaip „pramoga“, 
„įdomu“, „nauji potyriai“, „edukacija“. Tarp įvertinimų nei vienas 
iš apklaustųjų nepažymėjo pasiūlytų neigiamų atsakymų (neįdo-
mu, pasenę ir pan.).

Kaip ir reikėjo tikėtis, didžiausią įspūdį lankytojams paliko delfi-
nų ir Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymas. Daugumai apsilankymas 
atitiko lūkesčius ir jie liko patenkinti muziejuje vyraujančia atmos-
fera bei nuotaika. 

Anketose buvo klausiama ir apie papildomas paslaugas, ku-
rias teikia jau ne pats muziejus: kavinę, suvenyrų prekybą bei 
fotografų veiklą. Priekaištų lankytojai turi kavinei, o teigiamiausiai 
vertinami fotografai.         

Alfonso Mažūno nuotr.
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Gegužę ir rugpjūtį prasideda muziejaus „šturmas44 LIETUVOS MUZIEJAI 2008’3

Muziejus garsėja išradingais renginiais


