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Lietuvos muziejams, muziejininkams                  2011-01-06 Nr. S8-01 
 
DĖL DALYVAVIMO LMA RINKINI Ų MOKSLINIO TYRIMO SEKCIJOS XIV KONFERENCIJOJE 
 

Informuojame, kad LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (RMTS) 2011 m. balandžio 27 d. 
Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje organizuoja XIV konferenciją ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: 
tradicijos ir inovacijos“ .  

 
Konferencijoje kviečiame į komunikaciją pažiūrėti plačiau, ne tik kaip į ryšius su visuomene. Muziejinė 

komunikacija – tai muziejų bendravimo su visuomene būdas. Muziejai su visuomene kalbasi ekspozicijomis, 
parodomis, renginiais, leidiniais, akcijomis ir t. t. Konferencijoje kviečiame pristatyti naujausius muziejų 
komunikavimo su visuomene, atskiromis jos grupėmis pavyzdžius, išsiskiriančius temos, jos pateikimo, 
interpretavimo inovatyvumu, santykiu su tradicija. Kviečiame parodyti, kaip materializuojamos idėjos 
muziejinėmis priemonėmis pristatyti vieną ar kitą reiškinį, tendenciją, koks vaidmuo šiame procese tenka šios 
veiklos pagrindui ir išeities taškui – muziejų rinkiniams, atskiriems eksponatams. 

 
Pranešimų tezes (0,5 A4 formato lapo apimties) prašome siųsti LMA RMTS vadovei, Šiaulių ,,Aušros“ 

muziejaus direktoriaus pavaduotojai Virginijai Šiukščienei iki 2011 m. balandžio 1 d. el. paštu 
pavaduotoja@ausrosmuziejus.lt  . Tel. pasiteirauti 8 41 52 43 98; 8 672 2 11 52. 

 
Pranešimų tekstai su iliustracijomis skaitmeninėje laikmenoje pristatomi konferencijos dieną. Pranešimai 

bus publikuojami leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. Konferencija ,,Šiuolaikinė muziejinė 
komunikacija: tradicijos ir inovacijos“. Dalis leidinio straipsnių, autoriams pageidaujant, gali būti recenzuojami. 

 

Reikalavimai straipsnių tekstams*: 
1. Lapo formatas A 4, šriftas Times New Roman, 12 dydis, intervalai tarp eilučių 1,5. 
2. Išnašos: 
– numeruojamos arabiškais skaitmenimis iš eilės per visą straipsnį. 
– Šrifto dydis 11. 
– Išnašų numeracija automatinė. 
3. Kartu su straipsniu pateikiamos 3–5 tinkamai paruoštos (ne mažiau 300 DPI) iliustracijos 

su aprašais, tekste pažymint jų vietą. 
4. Tekstas ir iliustracijos pateikiami atskirai, nemaketuojama. 
5. Paruošiama iki 0,5 A4 formato lapo apimties pranešimo santrauka anglų kalba.  
6. Pranešimo apimtis – iki 8 lapų (su iliustracijomis ir santrauka anglų k.). 
7. Straipsniai redaguojami ir derinami su autoriumi. 

 

*Detalesni reikalavimai pateikiami ,,Atmintinėje straipsnių autoriams“ 
 
Kviečiame aktyviai dalyvauti konferencijoje. Tai gera proga pristatyti naujausias ekspozicijas, parodas, kitą 

muziejų veiklą, kalbėti apie perspektyvas. Primename, kad periodiniame leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ 
publikuojama ne tik konferencijos medžiaga, bet ir muziejų rinkinių tyrinėjimai. Laukiame ir tyrinėjimų 
publikacijų.  
 
Pagarbiai, 
Virginija Šiukščienė, LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovė 
Tel.: 8 41 52 43 98; 8 672 2 11 52, el. paštas: pavaduotoja@ausrosmuziejus.lt   
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