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Europos socialinio fondo remiami muziejininkų mokymai padės įgyvendinti kitų ES paramos
fondų finansuojamus Lietuvos muziejų projektus
2009 m. spalio mėnesį startavę 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, įgyja
pagreitį.
Per 2010 m. pirmąjį ketvirtį praktiškai baigiami bendrieji – anglų kalbos - mokymai, suteikiantys
muziejų specialistams galimybių plėsti muziejinių ryšių geografiją, ieškoti pažangios muziejinės
veiklos praktikos pavyzdžių svetur. Anglų kalbos kursus pagal muziejininkams adaptuotą programą
veda viešosios įstaigos „Užsienio kalbų mokymo centras“ specialistai.
Mokymų projekte dalyvaujančių muziejų atstovai jau gali įgyti specialiųjų kompetencijų,
palengvinsiančių informacinių technologijų taikymą muziejų vertybių apskaitos, saugojimo ir
kituose veiklos procesuose. Šių metų vasario mėnesį prasidėję UAB „Baltijos kompiuterių
akademijos“ organizuojami mokymai „Muziejų eksponatų skaitmeninė apskaita ir duomenų
valdymas“ bei „IT galimybės muziejų veiklos efektyvumui didinti“ tapo ypač aktualūs, kai kovą
startavo Lietuvos dailės muziejaus projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos
(toliau – LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“, įgyvendinamas ES lėšomis pagal 2007-2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę
„Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“. Šio, beveik 7 mln. vertės projekto pagrindinis tikslas
2010–2012 m. sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei respublikiniuose muziejuose įdiegti
informacinę sistemą LIMIS, kurios paskirtis – į bendrą informacijos sistemą sujungti Lietuvos
muziejų duomenų bazes, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir visatekstėms
muziejų duomenų bazėms kurti bei užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų vertybes paiešką ir
sklaidą.
Svarbių profesinių žinių mokymų projekte dalyvaujančių muziejų vadovai bei specialistai tikisi
įgyti ir šių metų balandžio mėnesį prasidedančiuose muziejų veiklos vykdymo bei valdymo ir
administravimo mokymuose. Šiuose mokymuose, kuriuos organizuoja Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centras ir UAB „OVC mokymai“, be lektorių iš Lietuvos, paskaitas skaitys ir
praktinius užsiėmimus ves Vakarų bei Vidurio Europos muziejų ekspertai.
„Profesiniai mokymai, be abejonės, pasitarnaus muziejams, kurie jau įgyvendina arba ruošiasi
įgyvendinti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai” priemonės “Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas
pritaikymas turizmo reikmėms“ projektus, - sako Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių
„Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. - Šie projektai yra skirti turimų muziejų vertybių

adaptavimui turizmo tikslams, t.y. naujų ekspozicijų įrengimui, papildomo lankytojų srauto
pritraukimui bei papildomų paslaugų sukūrimui, todėl muziejams projekte suplanuoti mokymai
suteiks papildomą pridėtinę vertę efektyviai išnaudojant infrastruktūrai ir materialiniams ištekliams
skirtą ES paramą“.
Iš viso Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 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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