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 Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai



Piešinys iš Ferrante Imperato Dell'Historia 
Naturale, 1599



Musei Wormiani Historia, 1655



E. La Hire Karaliaus Vladislovo Vazos 
Kunstkamera, 1626



David Tenier Erchercogas Leopoldas Vilhelmas 
savo galerijoje Briuselyje, 1651



Elias Ashmole (J.Riley, 1683) Meno ir Archeologijos 
muziejus (Ashmolean Museum)       



Britų muziejus Montagu namuose



Britų muziejus Montagu namuose



Luvras 1796 m.



Charles Willson Peale Menininkas savo 
muziejuje, 1822



Gamtos istorijos 
muziejus 
Londone



Berlyno Senasis 
muziejus



Koperniko mokslo 
centras Varšuvoje



Guggenheim muziejus Bilbao



Nouvelle Muséologie

Georges Henri Rivière          Hugues de Varine    

Ecomuziejus yra dinamiškas būdas bendruomenėms 

išsaugoti ir interpretuoti savo paveldą



“Tradicinis”muziejus (pagal Rivard, 1984)

Muziejus= pastatas + kolekcijos + specialistai + įranga



Ecomuziejus (pagal Rivard, 1984)

Ecomuziejus= teritorija + paveldas + atmintis + populiacija



“Tradicinis” muziejus                   Ecomuziejus



Bergslagen (Švedija) ecomuziejus



Amerikietiškas parodų vertinimo modelis

• Muziejaus ekspozicijos  įvertinimas pagal tam tikrus kriterijus. Siūloma diskutuoti ar ekspozicija 
yra:

•

• Komfortabili;

• Lankytojas joje jaučia fizinį ir psichloginį komfortą. Jaukumo, patogumo jausmas inspiruoja 
teigiamas emocijas ir potyrius.

•

• Patraukli;

• Patraukliai pateikta paroda lankytoją skatina domėtis, o domėjimasis - tai pirmas žingsnis 
prasmės paieškų link.

•

• Atsikri ekspozicijos komponentai sąveikauja tarpusavyje;

• Paroda suteikia galimybę lankytojui jaustis išmanančiam, nes eksponatai papildo vienas kitą 
suteikdami vienas kitam naujų reikšmių, informacijos ir visa tai sudaro darnią parodos visumą. 
Tokiu būdu užtikrinama prasminga lankytojų patirtis muziejuje.

•

• Prasminga;

• Puikiai irengta paroda suteikia lankytojui svarbių asmeninių patirčių. Lankytojas jaučiasi 
intelektualiai praturtėjęs, ekspozicija gali sukelti momentinių emocijų ar ilgai trunkančių 
pamąstymų.



Vertinimo aspektai
• ++ Puiku, nuostabu                    - Patenkinama                             N aspektas nepritaikomas parodai

• + Gerai                                     - - Blogai, paroda nenusisekusi

1. Parodos komfortiškumo aspektai 3. Parodos komponentų sąveikos aspektai

a. poilsiui tinkamos vietos a. Paroda neperkrauta, joje “tiesiog užtenka veiklos“

b. tinkamas apšvietimas, temperatūra, garso lygis b. viliojantys ir įdomūs parodos komponentai yra sutvarkyti taip, 

kad lanktojas su malonumu norėtų patirti ir sužinoti dar daugiau.

c. parodoje viskas tinkamai funkcionuoja, nėra sugedusių, blogai

veikiančių prietaisų

c. paroda logiška, lengvai suprantama

d. ... d. ...

2. Parodos patrauklumo aspektai 4. Parodos prasmingumo aspektai

a. Ekspozicija, įdomi, skatina lankytoją domėtis a. parodos objektai ir idėjos tiesiogiai susiję tarpusavyje ir lengvai

pateisina lankytojo lūkesčius, nepaisant jo žinių bagažo, interesų.

b. paroda patraukia žiūrovo dėmesį, vilioja sustoti prie atskirų

elementų, domėtis.

b. parodos turinys vertingas.

c. eksponatai įdomūs, malonūs pažiūrėti, juokingi, intriguojantys c. pateikta informacija savalaikė, svarbi ir įtikinanti

d. ... d. ...



Kriterijų klasifikavimas
• Susumuokite asmeninius įspūdžius ir įvertinimus iš lentelės, parašykite paaiškinimą, kodėl taip 

vertinate.

•

• 1 lygis Puiku – dauguma kriterijų įvertintų “gerai”(+) ir “puikiai” (++)

• 2 lygis Labai gerai - dauguma kriterijų įvertintų “gerai”(+) ir  vos keli įvertinti „patenkinamai“ (-)

• 3 lygis Gerai - dauguma kriterijų įvertintų “gerai”(+) ir šiek tiek įvertintų „patenkinamai“ (-)

• 4 lygis Patenkinamai – kriterijų, įvertintų “gerai”(+) ir „patenkinamai“ (-), yra beveik po lygiai

• 5 lygis Blogai - dauguma kriterijų įvertintų „patenkinamai“ (-) ir  vos keli įvertinti “gerai”(+)

• 6 lygis Visiškai blogai - dauguma kriterijų įvertintų „patenkinamai“ (-) ir „blogai, paroda 
nenusisekusi“(- -)

Komfortiškumas                                                                                        Patrauklumas

Lygis                                Paaiškinimas                                                Lygis                       Paaiškinimas

Ekspozicijos atsikrų komponentų sąveikavimas tarpusavyje                                 Prasmingumas

Lygis                                Paaiškinimas                                                  Lygis                     Paaiškinimas



Įvertinimų palyginimas

Vertintojas Komfortiškumo lygis Patrauklumo lygis Ekspozicijos atsikrų 

komponentų 

sąveikavimo 

tarpusavyje lygis

Prasmingumo lygis

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Išsiskyrė nuomonės ? Aptarkite kodėl.

Sudarykite teigiamų ir neigiamų apibendrinimų sąrašą, su kuriais jūs VISI sutinkate.

Susumuokite visų vertintojų rezultatus ir įrašykite į lentelę.



Parodos analizė
(pagal Dr. Martin Schaerer)

• Pirmas įspūdis (pirmas trumpas vizitas)
•

• Aplinka, bendra nuotaika

•

• Erdvės organizacija: suplanuota, chaotiška

•

• Judėjimo laisvė

•

• Pagrindiniai elementai

•

• Parodos tema, perduodama žinia ir tikslai: pateikimas (kaip ?), koks santykis su parodos pavadinimu

•

• Pasakojimas: suvokiamas iškart, suprantamas, painus, sudėtingas

•

• Paroda kaip visuma: parodos objektų perduodama žinia (denotacija), asmeniniai potyriai ir impresijos (konotacija)



• Patalpos komponentai (specialiai parodai netaikyti elementai)
•

• Įėjimas/patekimas į parodą

•

• Sienos, lubos, grindys

•

• Langai, patalpa belangė, paprastas apšvietimas, šviesos ryškumas

•

• Atstumas tarp parodos elementų, bendra erdvė

•

• Akustika

•

• Klimatas

•

• Švara

•

• Saugos elementai: kameros, priešgaisrinė apsauga

•

• Salės ir informaciją teikiantys darbuotojai: primena policininkus, dėmesingi, mandagūs

•

• Kiti lankytojai: abejingi, plepūs, besidomintys



• „Surežisuoti“ elementai (planuoti ir skirti būtent parodai)
•

• Įėjimas/patekimas į parodai skirtą patalpų dalį, nuorodos, informaciniai stendai

• Sienos, grindys, lubos

• Apšvietimas: patalpos ir atskirų objektų

• Akustika: trukdantys elementai

• Spalvos

• Parodos įrengimas: sienos, grindjuostės, vitrinos, dioramos, bendra erdvė

• Lankytojjo maršrutas: primestas, rekomenduotas, nenurodytas

• Tekstai, pavadinimai: kiekis, šrifto dydis

• Iliustracijos

• Audio, video sistemos, interaktyvumas

• Parodos pabaiga: aiški, sunkiai randama

• Bendras parodos vaizdas: aiškus, nesuprantamas...

• Objektai/eksponatai

• Originalūs objektai/muzealijos

• Didaktiniai objektai

• Parodos eksponatų, teksto, iliustracjų ir audiovizualinių priemonių santykis



• Parodos kalba
•

• Parodos tikslas: didaktinis, informacinis, moralistinis, suteikti lankytojui malonumą, priversti juos 
domėtis, patvirtinti arba paneigti tam tikras idėjas, priversti lankytojus mąstyti. Tikslai išreikšti: 
akivaizdžiai, atpažįstamai, neaiškiai.

•

• Dominuojančios parodos kalbos: estetinė, didaktinė, teatrinė, asociatyvi. Jos išreikštos: aiškiai, 
sudėtingai, tekstų skaitymo pagalba, neapgalvotas kratinys.

•

• Tikrovės fikcija parodoje: aiški, neaiški...

•

• Parodos šifras: konvergencija/divergencija tarp parodos kuratoriaus šifro ir lankytojo šifro (ar paroda 
suvokiama ?)

•

• Konkretūs elementai kaip dominuojančios parodos kalbos pavyzdys.

•

•



• Galutinis įspūdis (paskutinis trumpas vizitas)
•

•

• Palyginimas su pradiniais įspūdžiais (pagal aukščiau išvardintus kriterijus)

•

•

•

• Bendras įspūdis

•

•

•

• Emocijos po parodos. Lnkytojui buvo nuobodu, neįdomu, išėjo sutrikęs, patenkintas, įtikintas, 
susirūpinęs, nustebęs, susimąstęs, paroda sužadino prisiminimus, užtvirtino, praplėtė turėtas 
žinias, paskatino diskusijoms...


