Seminaras muziejininkams „Muziejų kolekcijų mobilumas. Europinė
patirtis ir reikalavimai“
Dailininkų kūrybos namai – viešbutis „Palangos dailė“
(S.Daukanto g. 33, Palanga)
2010 m. gruodžio 13–14 d.

2010 m. gruodžio 13–14 d. rengiamas seminaras muziejininkams „Muziejų kolekcijų
mobilumas. Europinė patirtis ir reikalavimai“. Jo tikslas – pristatyti Europos Sąjungos šalių
patirtį, vykdant muziejų parodinius mainus, supažindinti su valstybių garantijų teikimo parodoms
teisiniais aspektais, ES projekto „Collection Mobility“ seminarų medžiaga, įvertinti Lietuvos
muziejų parodinių mainų praktikas. Preliminari seminaro programa pridedama. Seminarą
organizuoja Nacionalinė dailės galerija ir Vilniaus dailės akademijos muziejus, talkina Antano
Mončio namai-muziejus, Lietuvos muziejų asociacija, remia Kultūros rėmimo fondas.
Į seminarą kviečiami muziejų, vykdančių ar dar tik ketinančių vykdyti tarptautinius parodų
mainus, parodų kuratoriai, rinkinių saugotojai, atsakingi darbuotojai. Kiekvieną seminare
panorusią dalyvauti instituciją gali atstovauti ir keli darbuotojai.
Susidomėjusius prašome nedelsti ir registruotis iki gruodžio 7 d. (registracijos forma
pridedama), el. paštu ieva@ndg.lt arba faksu (8 5) 2195496. Esant didesniam pageidaujančių
dalyvauti skaičiui, seminaro organizatoriams paliekama teisė savo nuožiūra atrinkti dalyvius.
Dalyvaujantiems seminare nakvynė ir pusryčiai viešbutyje „Palangos dailė“ (S. Daukanto
33, Palanga) suteikiami nemokamai.
Daugiau informacijos tel.: (8 5) 2195965; (8 5) 2100136; (8 460) 49 366 arba el. paštu
ieva@ndg.lt.

PROGRAMA
Gruodžio 12 d., sekmadienis
14:00 - 18:00
Atvykimas. Apsigyvenimas viešbutyje „Palangos dailė“
Preliminari seminaro vieta – viešbučio konferencijų salė

Gruodžio 13 d., pirmadienis
9:00 – 9:30

Dalyvių registracija. Seminaro atidarymas.

9:30 – 10.30

Ieva Mazūraitė (Nacionalinė dailės galerija)
Kūrinių skolinimosi tarp muziejų mechanizmas

10:30 – 10:45

Pertrauka

10:45 – 11:45

Viktoras Liutkus (Vilniaus dailės akademijos muziejus) Valstybės
garantijos: Lietuvos ir Europos patirtis

11:45 – 12:45

Lolita Jablonskienė (Nacionalinė dailės galerija)
Meno kūrinių skolinimosi praktika. NDG patirtis

12:45 – 14:00

Pietūs

14:00 – 17:00

Praktinės užduotys. Darbas grupėse.

Gruodžio 14 d., antradienis
9:00 – 10:00

Daiva Mitrulevičiūtė (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai)
Valdovų rūmų interjero ekspozicijos vertybių kolekcijos
formavimas.

10:15 – 11:15

Rūta Pileckaitė (LR kultūros ministerija)
Kolekcijų mobilumas: ES ekspertų
rekomendacijos

11:15 – 11:30

Pertrauka

11:30 – 12:30

Darbo grupių rezultatų pristatymas. Diskusijos.
Seminaro uždarymas.
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