
Lietuvių muziejininkų delegacĳa 
Frydlando vartų muziejuje.
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Roza ŠIKŠNIENĖ 

Bendrauta su Kaliningrado 
srities muziejininkais

S 
avivaldybių muziejų direktorių bendrĳa 
nuosekliai siekia plėsti savivaldybių muzie-

jų darbuotojų akiratį, skatina bendrauti su kai-
myninių šalių muziejininkais. Kultūros minis-
terĳos muziejinės veiklos programos remiami 
muziejininkai jau aplankė kaimyninės Latvĳos 
muziejus, Lenkĳoje garsų Varšuvos sukilimo 
muziejų bei Suvalkų, Bialystoko muziejus, Su-
praslio baziljonų vienuolyne įsikūrusį Ikonų 
muziejų.

Š 
iais metais Panevėžio muziejaus direktorius Arūnas Astrams-
kas parengė projektą – kelionę-seminarą „Kaliningrado srities 

muziejai: bendravimo galimybės“. Gavę dalinį finansavimą iš Kultū-
ros ministerijos, Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos nariai, įgy-
vendindami projektą, rugsėjo 11–12 d. aplankė Kaliningrado srities 
muziejus ir bendravo su jų vadovais. Daug žinių apie kraštą, jo istori-
ją perteikė lydėjęs gidas iš Klaipėdos p. Norbertas Stankevičius.

Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašto muziejų vadovai labai nuo-
širdžiai priėmė lietuvių delegaciją, dalijosi patirtimi, buvo aptartos ir 
bendradarbiavimo galimybės. Kelionės maršrutas prasidėjo tuojau 
pervažiavus Tilžės tiltą, t. y. Sovietsko (Tilžės) muziejuje, kur jau lau-
kė muziejaus direktorius ponas G. I. Ignatovas. Direktorius pristatė 
muziejų ir parodė bendro projekto su Lenkijos muziejais išdavą – tai 
Napoleono kariuomenės karių uniformų kolekciją, kuri naudojama 
edukaciniuose užsiėmimuose. Lietuvių apsilankymu ypač džiaugėsi 
Kr. Donelaičio muziejaus darbuotojai Tolminkiemyje, nes labai mažai 

COOPERATION WITH THE MUSEUM 
SPECIALISTS OF KALININGRAD REGION 
Roza ŠIKŠNIENĖ 

The Association of Directors of Local Government Museums 
consistently seeks of the enrichment of the world outlook of local 
government museum workers, promotes the cooperation with the 
museum workers of the neighbouring countries. In the support 
of the Museum Activity Programme of the Ministry of Culture, the 
association members and museum workers visited the museums of 
neighbouring Latvia, the famous Warsaw Rising Museum in Poland, 
museums in Suwalky and Bialystok, the Museum of Icons in the Su-
praslis Basilian Monastery. Co-financed by the Ministry of Culture, 
a trip-seminar “Museums in Kaliningrad Region: possibilities for 
cooperation” was arranged on 11–12 September 2009 during which 
the members of the Association of Directors of Local Government 
Museums visited and spoke to the directors of museums in the Ka-
liningrad Region: Tilsit Museum, Kristijonas Donelaitis Museum in 
Tolminkiemis, Museum of Frydland Gates in Kaliningrad.

Savivaldybių muziejų darbuotojai  Tolminkiemyje, Kristĳono 
Donelaičio muziejuje.
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kas belanko muziejų. Jie su nostalgija kalbėjo apie laikus, kai muzie-
jus buvo gausiai lankomas lietuvių.

Karaliaučiuje didelį įspūdį paliko atstatyta Karaliaučiaus katedra ir 
visai nesenai įrengtas privatus muziejus. Pagrindinis Karaliaučiaus 
krašto Istorijos ir meno muziejus nustebino eksponatų gausa. Mu-
ziejaus direktoriaus Sergėjaus Jakimovo atostogų metu delegaciją 
priėmė muziejaus fondų saugotoja ir muziejaus direktoriaus pava-
duotoja. Apžiūrėjus ekspoziciją visi buvo pakviesti pokalbiui, kuriame 
buvo aptarta krašto muziejų situacija ir šio vienintelio valstybinio 
muziejaus krašte užduotys. Muziejus yra ir metodinis centras, vykdo 
eksponatų skaitmeninimą, kaip ir Lietuvoje svarstomas klausimas 
dėl informacijos apie turimus fondus bei eksponatus talpinimą in-
ternete.

Kaip įdomiai ir nenuobodžiai įrengti ekspoziciją, kaip panaudoti 
naujas technologijas lietuvių delegacija pamatė Frydlando vartų 
muziejuje. Atnaujinti dviejų salių ekspoziciją tapo įmanoma 2007 
m. laimėjus visoje Rusijos teritorijoje vykdomo konkurso „Bes-
ikeičiantis muziejus besikeičiančiame pasaulyje“ premiją. Muziejus 
parengė būsimos ekspozicijos planą ir pateikė jį kaip projektą, kuris 
vadinosi „Trans-misija“. Tai buvo geriausias projektas nominacijoje 
„Muziejinės ekspozicinės technologijos“. Premijos dydis 600 000 
rublių ir tiek pat Rusijos kultūros ministerijos lėšų bei Kaliningrado 
mero atlyginimas, kurį jis pažadėjo (ir ištesėjo), muziejui laimėjus 
konkursą. Konkursą skelbia Vladimiro Potanino labdaros fondas, 
Kultūros ministerija ir Kultūros vadybininkų asociacija. Lietuvos 
muziejininkus priėmė ir pristatė jau įgyvendinto muziejinio projekto 
įdėjos sumanytoja ir projekto vadovė, muziejaus direktorė Svetlana 
Jurjevna Sokolova. Jos jaunatviškumo, energijos ir dalykiškumo gali-
ma tik pavydėti. Pokalbio pabaigoje kiekvienam buvo įteiktas raštas, 
kuriame labai konkrečiai ir tiksliai nusakytos temos, pagal kurias 
muziejus norėtų bendradarbiauti. Kiekviename muziejuje, kuriame 
buvo apsilankyta, geru žodžiu buvo minima Arvydo Juozaičio, kaip 
Lietuvos pasiuntinybės atstovo, veikla kultūros srityje. 

Kadangi pasienio procedūros nenuvargino ir praėjo gana sklan-
džiai, važiuodami į Tolminkiemį muziejininkai aplankė Ragainės pilį, 
Gumbinę, Įsrutį. Karaliaučius (Kaliningradas) pasirodė labai pasikei-
tęs, miesto centras gražiai sutvarkytas, matoma, kad ateina didelės 
investicijos į miesto infrastruktūrą.                                                   

SMDB archyvo nuotr.

Sovietsko (Tilžės) muziejuje lietuvius sutiko ir muziejų pristatė jo 
direktorius G. I. Ignatovas. 


