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Permainas muziejuose skatins mokymų metu auganti profesinė kompetencija
Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) kuruojami mokymai, vykstantys pagal dvejų metų
kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II
etapas“, gavusį Europos Socialinio fondo finansavimą, sulaukė palankiausių visuomenės ir projekto
dalyvių vertinimų. Dar neįpusėjus projektui pastebėta, jog projekte dalyvaujantys muziejai lanksčiai
ir kūrybingai siekia pokyčių savo veikloje ir aktyviai ieško daugiau galimybių įtraukti įvairias
visuomenės grupes į muziejaus projektus.
2010 m. antrąjį ketvirtį mokymų projekte dalyvavusių per 150 vadovų bei specialistų įgijo
šiandieniniam muziejui ypač reikalingų žinių muziejų veiklos vykdymo bei valdymo srityse.
„Projektų valdymas“, „Derybų strategija ir įgūdžiai“, „Viešųjų pirkimų organizavimas ir
vykdymas“ – tai tik dalis UAB „OVC mokymai“ temų, suteikiančių būtinų žinių muziejininkų
vadybinei kompetencijai didinti. Atskirą mokymų bloką sudarė temos, nagrinėjančios IT galimybes
muziejų veiklos efektyvumui didinti, kurias pristatė Baltijos kompiuterių akademija. Iš dalies
profesinių žinių muziejininkams suteikė ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro
organizuoti mokymai, skirti ekspozicijų ir parodų rengimui, kuriuose be lektorių iš Lietuvos,
paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė žinomos Europos muziejų ekspertės Nicolette
Bartelink ir Saskia van Haaren iš Nyderlandų. Šių mokymų tęsinio muziejininkai su nekantrumu
laukia šių metų rudenį.
„Vienas svarbiausių muziejaus uždavinių – skatinti brandžios, pilietiškos ir iniciatyvios asmenybės
ugdymą. Tai lemia šiuolaikinio pasaulio raidos tendencijos ir darbo rinkos poreikiai. Todėl
profesiniai mokymai yra be galo svarbūs muziejams, kurie jau įgyvendina įvairias edukacines
programas bei ruošiasi išbandyti naujas ugdymo organizavimo formas, - sako Lietuvos muziejų
asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. – Naujos žinios ir
profesinė patirtis, pateikta ekspertų lūpomis yra stiprus stimulas pozityviems pokyčiams
muziejuose, kurie nuolat ieško būdų pritraukti vis gausesnį lankytojų srautą bei sudominti
lankytojus papildomomis paslaugomis“.
Iš viso Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekte kvalifikaciją kelia 310 darbuotojų iš 15-kos
jame dalyvaujančių muziejų. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis, Maironio lietuvių
literatūros, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies buities,
K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Alytaus kraštotyros, Biržų krašto, Birštono, Druskininkų,
Kauno miestų, Molėtų krašto, Panevėžio kraštotyros, Zanavykų krašto muziejai.
LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienija 87 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.
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