
Pranešimas spaudai 
 
Vilnius, 2009 m. balandžio 27 d. 
 
Konferencija ,,Lituanistika muziejuose“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui  
 
2009 m. balandžio 28 d. 10 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 1, Vilnius) 
įvyks Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XII 
konferencija ,,Lituanistika muziejuose“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui.  
 
Konferencijoje, kurioje 22 pranešimus perskaitys muziejininkai, atstovaujantys 17 Lietuvos muziejų 
bei Vilniaus, Kauno technologijos, Šiaulių universitetus ir Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, 
bus pristatoma naujausia lituanistinė medžiaga, įsigyta Lietuvos muziejų per pastaruosius 5–7 metus 
(Dalia Grimalauskaitė. ,,Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatikos skyriaus įsigijimai 2006–
2008 m.“), nagrinėjama jos svarba ir įtaka Lietuvos muziejininkystei ir istorijos mokslui (Aldona 
Ruseckaitė. ,,Eksponatų kaupimas – kryptingumas, geradarystė, chaosas“, Milda Jakulytė-Vasil. 
,,Istorinė atmintis Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje“), pristatomos ir aptariamos 
naujausios ekspozicijos bei muziejininkystės tendencijos (Irena Senulienė, Vilius Lunevičius. 
,,Nauja ekspozicija Trakų istorijos muziejuje“; Vilma Jenčiulytė. ,,Ekspozicija ,,Gyvenimas abipus 
Nemuno“ Alytaus kraštotyros muziejuje“, dr. Birutė Salatkienė. ,,Muziejininkystės tyrimai Šiaulių 
universitete“). Konferencijos pranešimai bus publikuoti tęstiniame LMA leidinyje ,,Lietuvos 
muziejų rinkiniai Nr. 8. Lituanistika muziejuose“ (ISSN 1822-057).  

LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencijos – galimybė Lietuvos 
muziejininkams skelbti mokslinius tyrinėjimus, kurie yra sudėtinė muziejinio darbo dalis. Tokiu 
būdu aktualizuojamas muziejinis paveldas, jo kokybiško išsaugojimo būtinybė, problemos, su 
kuriomis susiduriama. Konferencijos skatina mokslinius tyrimus muziejuose, suteikia galimybę juos 
publikuoti, kelia Lietuvos muziejininkystės lygį.  

Nuo 1998 m. kasmet vis kitame Lietuvos muziejuje organizuojamų konferencijų dalyviai 
nagrinėja aktualias šiandieninės muziejininkystės temas, atsižvelgdami į muziejaus, kuriame vyksta 
konferencija, specifiką ir išskirtinumą. 2009 m. konferencijos temos ,,Lituanistika Lietuvos 
muziejuose“ pasirinkimą nulėmė Lietuvos nacionalinio muziejaus vieta ir svarba Lietuvos 
muziejininkystėje bei jubiliejiniai Lietuvai 2009-ieji metai.  Rengiama konferencija jau dvyliktoji. 
Kitos konferencijos vyko Rokiškio krašto muziejuje, Kretingos muziejuje, Nacionaliniame M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, Trakų istorijos muziejuje, Kėdainių krašto muziejuje, Šiaulių 
,,Aušros“ muziejuje, Lietuvos farmacijos istorijos muziejuje Kaune, Lietuvos dailės muziejuje 
Vilniuje, Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 
Klaipėdoje, Alytaus kraštotyros muziejuje. 

Konferenciją ir jos leidinį remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų rėmimo programa. 

 
Trumpai apie LMA 
 
LMA, jungianti 87 Lietuvos muziejus, – savanoriška muziejų organizacija, kurios 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, remia besikuriančius muziejus, 
organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo 
programas.  

 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: 



 
Virginija Šiukščienė, LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovė, Šiaulių ,,Aušros“ 
muziejaus direktoriaus pavaduotoja, tel. 8 41 52 43 98; 8 672 2 11 52 

 
Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis: 

 
Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė, tel. 8 5 2790918; 8 684 23404 arba el. paštu: 
muzasoc@gmail.com 
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