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Prasideda antrasis ES remiamų mokymų muziejininkams etapas 
 
Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) pradėjo naują muziejininkų kvalifikacijos kėlimo 
programą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“. Du metus 
truksiančio projekto metu bus apmokyta 310 muziejininkų.  
 
Projektas, kurio bendra vertė yra daugiau kaip 2,3 mln. litų, finansuojamas Europos socialinio 
fondo ir Lietuvos lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę ,,Žmogiškųjų 
išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Muziejininkų profesinei kompetencijai kelti 198,5 tūkst. 
litų skyrė valstybė bei 149,2 tūkst. litų - savivaldybės. 
 
„Šiuolaikinis muziejus – tai patraukli, atvira naujovėms ir iššūkiams kultūros įstaiga, tenkinanti ne 
tik pažintinius visuomenės poreikius, bet ir prisidedanti prie informacinės visuomenės plėtojimo, - 
sako Raimundas Balza, LMA valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. - 
Galvodami apie kintančias muziejaus funkcijas suprantame, jog muziejininkų kompetencijos 
didinimas yra būtina sąlyga permainoms muziejuose vykti.“     
 
Pagrindinis projekto tikslas -  Lietuvos muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei 
kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrines ir edukacines veiklas visuomenėje, 
geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius. Projekto tikslams įgyvendinti parengtos 26 
mokymo programos, apimančios tris mokymų sritis - profesinius muziejų veiklos vykdymo 
mokymus, profesinius valdymo ir administravimo bei bendruosius užsienio kalbų mokymus.  
 
Pirmajame ES remiamų muziejininkų mokymų etape dalyvavo 320 specialistų iš 10 muziejų. 
Naujose mokymų programose dalyvaus 15 muziejų – partnerių: 1 nacionalinis, 5 respublikiniai ir 9 
savivaldybių muziejai iš Alytaus, Birštono, Druskininkų, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio miestų bei 
Biržų, Kaišiadorių, Molėtų, Šakių ir Trakų rajonų. Projekto partneriais pasirinkti valstybiniai ir 
savivaldybių muziejai, atsižvelgiant į didžiausius turistų srautus pagrindinėje ašyje Vilnius – 
Kaunas – Klaipėda bei naujai iškilusius turizmo traukos centrus šalies regionuose. 
 
Lietuvoje veikia 107 muziejai, kuriuose dirba per 3 tūkst. darbuotojų.  Pernai muziejai aptarnavo 
3,134 mln. lankytojų, t.y. 21 tūkst. daugiau nei 2007 metais. Kasmet muziejuose apsilanko daugiau 
nei pusė – 53 proc.Lietuvos gyventojų.  
 
LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienija 86 muziejus.  Asociacijos  
tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, 
palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių 
organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą 



„Lietuvos muziejai“, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos 
kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.  
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: 
Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė, projekto vadovė, tel.: +370 5 2790918, arba el. paštu: 
muzasoc@gmail.com 
 
Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis: 
Rita Mikailienė, viešųjų ryšių konsultantė, tel.: +370 686 14050, arba el. paštu: 
rita.mikailiene@baltas.net  
 

mailto:muzasoc@gmail.com

