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L I E T U V O S  M U Z I E J Ų  A S O C I A C I J A  

 
Lietuvos muziejams – asociacijos nariams  
                                                             2009-10-05 Nr. S7-66  

 
Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija 2009 m. spalio 30 d. Nacionalinėje dailės galerijoje, Konstitucijos 
pr. 22, Vilniuje, organizuoja Idėjų mugę. Jos metu bus pristatomos įdomiausios 2008 m. muziejų edukacinės 
programos. Dalyvių registracijos pradžia – 9.00 val.  
Kviečiame visus muziejus aktyviai dalyvauti. 
 
Muziejų prisistatymas: 
1. Kiekvienas muziejus atsiveža stendus.  
2. Visą informacinę medžiagą (lankstukai, inf. lapeliai)  apie muziejaus edukacinę veiklą.  
3. Idėjos pristatymas vyksta „gyvai“ (muzika, video, idėjos demonstravimas). 
 
Programa 
 
10.00 – Idėjų mugės atidarymas 
10.30 – Panevėžio krašto muziejaus edukacinė programa „Kelionė laiku“ 
11.00 – P. Domšaičio dailės galerijos (Klaipėda) edukacinė programa „Pasakos muziejuje: kas muziejuje 
gyvena?“ 
11.30  ažosios Lietuvos istorijos muziejaus (Klaipėda) edukacinė programa „Viduramžių pramogos ir žaidimai“ 
 
12.00 – 13.00   Pietų pertrauka 
 
13.00  – Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos edukaciniai renginiai "Jaunimas - jaunimui: Tomas Venclova. 
Kultūros ir laisvės skonis“. 
13.30 – Rokiškio krašto muziejaus edukacinių programų ciklas „Tūkstantmečio žingsniai per Rokiškio kraštą“ 
14.00 – Lazdijų krašto muziejus edukacinė programa „Ar rasim mes į meilę kelią?“ 
14.30 – Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinis-pažintinis projektas „Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimo 
keliais“ 
15.00 – Laikrodžių muziejaus (Klaipėda) išvažiuojamoji edukacinė programa „Senoviniai laikrodžiai“ 
15.30 – Kretingos muziejaus tęstinis projektas „Senasis Kretingos dvaro parkas – gyvoji istorija“ 
16.00 – Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus (Kaunas) edukacinė programa   „ANIMUOTOS 
ČIURLIONIO ISTORIJOS“ 
17.30 – Idėjų mugės uždarymas 
 
Projektas „Idėjų mugė“ skirtas pristatyti visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis 
patirtimi, keistis idėjomis, jų įgyvendinimo modeliais, aktyvinti muziejų bendruomenės metodinę veiklą ir ugdyti 
poreikį nuolatos kelti profesinę kompetenciją. Projektu bandoma į muziejinių edukacinių programų įgyvendinimo 
procesą įtraukti kuo daugiau muziejų bei su švietimo sistema susijusių institucijų.  
Projektą remia LR kultūros ministerijos Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų bei Vaikų ir jaunimo 
kultūrinės edukacijos projektų finansavimo programos. 
 
Pagarbiai, 
Švietimo sekcijos pirmininkė                                                                                           Nideta Jarockienė 
8 670 76308 
 
 
 
 
 
Lolita Valužienė, tel.: 8 5 2790918, 8 684 23404, el. p.: muzasoc@gmail.com 


