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se galimybe dalyvauti naujojoje Tolesnio bendradarbiavimo (Follow-

up) programoje ir paprašė paramos šildomajam vakuuminiam 
tapybos restauravimo stalui modifikuoti ir tokiu būdu praplėsti jo 
panaudojimo galimybes.

2008 m. sausį Lietuvos nacionaliniam muziejui buvo skirta  
20 346 € parama ir jau atlikti reikalingi stalo modifikavimo dar-
bai: ant šildomojo aliuminio stalviršio uždėta perforuota plokštė, 
sumontuota nauja oro cirkuliacijos ir ištraukimo sistema. Darbus 
atliko prancūzų įmonė Chassitech Sarl. Projekto įgyvendinimą la-
bai apsunkino stalo dydis – 3×2 m: ypač sudėtinga buvo atvežti 
reikiamo dydžio perforuotas plokštes ir jų tvirtinimo profilius, ta-
čiau galiausiai darbai buvo sėkmingai atlikti ir dabar muziejaus 
restauratoriai jau gali vykdyti visus tapybos tvirtinimo bei drobės 
tiesinimo ir pamušimo darbus, naudoti kiekvienam konkrečiam 
darbui tinkamiausias medžiagas. 

Su rekonstruotu įrenginiu jau išbandyti įvairūs tapybos kon-
servavimo būdai: tapybos tvirtinimas per vaizdinę (naudojant 
japonišką popierių) ir per nugarinę paveikslo pusę, drobės defor-
macijų trumpalaikis tiesinimas šildant ir ilgalaikis saikingai drė-
kinant be šildymo, užlankų klijavimas vandeniniais žuvų klijais. 
Visi procesai vyksta sklandžiai, o darbą dar palengvina prancū-
zų padovanoti keičiamo dydžio metaliniai porėmiai. Neskaitant 
bandomųjų darbų, naudojant naująjį stalą per palyginti trumpą 
laiką buvo restauruotas Bronės Mėgėnaitės-Klimienės portretas  
(než. dail., XX a. I pusė, drobė, aliejus 117×80 cm, SN 836 D-
62), Bažnytinio paveldo muziejaus užsakymu konservuotas pa-
veikslas „Šv. Antanas“ (Rimšės Švč. Trejybės bažnyčia); vykdo-
mi paruošiamieji darbai užlankų klijavimui akrilinėmis dervomis.

Dar ne visos modifikuoto stalo galimybės išbandytos, tačiau 
jau dabar galima drąsiai teigti, kad jo panaudojimo sritis žymiai 
prasiplėtė, taigi padidėjo ir efektyvumas.        
 
R. Ulozaitės nuotraukos
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Restauratorė Vita Blažiūnienė prie restauruojamo  
Bronės Mėgėnaitės – Klimienės portreto 

Kalmaro  
apskrities  
muziejus  
Švedijoje
Aušra SIDOROVIENĖ

2007  metų rugsėjo 18–23 dienomis, dalyvaudama  
 projekte „Muziejai visiems“, šių eilučių autorė 

stažavosi Švedijos Kalmaro apskrities muziejuje (Kalmar Läns 
museum). Pagrindinis stažuotės tikslas buvo susipažinti su šio 
muziejaus veikla, edukacinėmis programomis. Projekto „Muziejai 
visiems“ dalyvių – Lietuvos muziejininkų – stažuočių programą 
rėmė Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje. 

Kalmaro apskrities muziejus – tai muziejus, pristatantis vi-
sos Kalmaro apskrities kultūros istoriją. Pagrindinis muziejaus  
�

V iename iš seniausių Švedijos  
 miestų, Kalmare, esantis muziejus 

yra įsikūręs buvusio fabriko pastate, 
pritaikytame muziejaus reikmėms. 
Administracijos kabinetai, didžioji 
rinkinių ir eksponatų dalis, suvenyrų 
parduotuvė, drabužių gamybos dirbtuvė, 
tekstilės konservavimo skyrius yra šiame 
pastate kartu su nuolatinėmis muziejaus 
ekspozicijomis, tokiomis kaip Kronan, 
Jenny Nyström, regiono archeologinė 
priešistorės ir viduramžių ekspozicijos. 
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The author of the publication introduces the activity of the 
Swedish Kalmar County she visited at the end of 2007 during 
the internship supported by the Office of the Nordic Council 
of Ministers in Lithuania. 
The Kalmar County Museum (Kalmar Läns Museum) is a mu-
seum presenting the history of culture of the entire Kalmar 
County. The key objective of the museum is to restore life 
conditions, life style and traditions of different historic peri-
ods, and to convey them to the current generation. The main 
objective of the museum staff is to enhance the cultural iden-
tity of citizens which is the key determinant of the historic 
development. The Kalmar County Museum is an independent 
institution under the auspices of the regional Council and the 
History Society of Kalmar County. Kalmar Town Municipality 
is responsible for the provision of buildings and lands. The 
Museum’s personnel amount to 70 full-time staff members.  
In order to ensure high quality of services, the Museum hires 
more than 100 part-time staff. Some persons involved in the 
museum project activity work on a voluntary basis.

uždavinys – atkurti skirtingų istorinių laikmečių žmonių gyvenimo 
sąlygas, buitį, tradicijas ir per ekspozicijas bei edukacines pro-
gramas perteikti jas šių dienų žmogui. Muziejininkų tikslas – stip-
rinti žmonių kultūrinį identitetą, kuris lemia istorijos vystymąsi. 
Kalmaro apskrities muziejus veikia kaip savarankiška instituci-
ja. Jos globėjai yra regiono taryba ir Kalmaro apskrities istorikų 
draugija (History Society of Kalmar County). Kalmaro miesto 
savivaldybė suteikia pastatus ir žemes. Muziejuje nuolatos dirba 
apie 70 žmonių. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, papildomai 
samdoma daugiau kaip 100 žmonių laikinam darbui. Dalis dir-
bančiųjų muziejaus projektinėje veikloje yra savanoriai.

Kalmaro apskritis užima didelę teritoriją, esančią Švedijos pie-
tryčiuose, ir apima 12 savivaldybių. Kalmaro muziejus teikia pas-
laugas visame regione ir pristato krašto kultūros istoriją visoje 
apskrities teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, didelė dalis muziejininkų 
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veiklos vyksta ne muziejaus pastate. Darbuotojai, vykdantys ar-
cheologinius kasinėjimus, istorinių pastatų fiksavimą, edukacinę 
veiklą, vyksta į įvairias regiono vietas. Tokiu būdu muziejus priar-
tinamas prie kiekvieno net ir toliausiai nuo Kalmaro gyvenančio 
apskrities žmogaus. Darbuotojams nekyla problemų dėl susisie-
kimo, nes jie į atokias regiono vietas, kur pristatoma edukacine 
programa, gali vykti muziejaus transportu – institucijai priklauso 
3 mikroautobusai ir keli lengvieji automobiliai.

Kalmaro apskrities muziejuje veikia 7 skyriai: Archeologijos, 
Pastatų konservavimo, Ekspozicijų, Rinkinių apskaitos ir sau-
gojimo, Karališkas Laivas Kronan (The Royal Ship Kronan), 
Administracijos ir Edukacijos. Muziejuje yra rekvizitų, reika-
lingų edukacinėms programoms, gamybos skyriai. Vienas iš 
jų – tai tikras siuvimo fabrikėlis. Čia gaminami kostiumai, būdin-
gi tam tikram istoriniam laikotarpiui: apavas, drabužiai, galvos  
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Kalmaro apskrities muziejus. Centrinis pastatas

„Magiška kelionė laiku“. Sodra Briuket
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apdangalai. Skyriaus darbuotojai atlieka tiriamuosius darbus 
analizuojant kostiumų raidą, tradicijas bei gamybos technologi-
jas. Kostiumų gamybai naudojami metodai būdingi atitinkamam 
laikotarpiui. 

Kitame skyriuje gaminamos senovinių rakandų, įrankių, buities 
reikmenų kopijos, daugybė įvairiausių daiktų daiktelių, reikalingų 
edukaciniams užsiėmimams. Čia galima rasti muzikos instru-
mentų, indų, viduramžių riterių atributų ir t. t. Daiktai visi tvarkin-
gai sudėti, puikios sąlygos ir vieta jų laikymui. 

Muziejaus pasididžiavimas – karališkas laivas Kronan (The 
Royal Ship Kronan). Keliose salėse nuolat veikianti ekspozicija 
pasakoja apie 27 metrų gylyje Baltijos jūroje rastą XVII a. nusken-
dusį Švedijos Karališko laivyno laivą Kronan. Per pastaruosius  
20 metų Kalmaro muziejus ištyrė šį didžiausią Švedijos Aukso 
amžiaus laivą. 20 000 iš jūros dugno iškeltų daiktų eksponuoja-
mi muziejuje. Jie suteikia lankytojams puikų to meto vaizdą. De-
monstruojama filmuota medžiaga apie laivo tyrinėjimus, daiktų 
iškėlimą į paviršių, jų restauravimą. Įėjus į vieną iš ekspozicijos 
salių patenkama tarsi į laivo denį. Sklindantys kvapai ir įvairūs 
garsiniai elementai sustiprina tikrumo jausmą: priėjus prie kūdi-
kio lopšio staiga jis pradeda judėti ir verkti, galima girdėti prie sta-
lo sėdinčių vyrų kalbas ir juokus, užuosti laive gaminamo maisto 
kvapą. Ekspozicijoje – laivo įgulos asmeniniai daiktai, būtiniau-
si buities reikmenys, stendas skirtas prieskoniams, kurie laive  
atliko svarbų vaidmenį: jie buvo skirti ne tik maisto pagardinimui, 
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bet ir įvairių ligų bei jūreivių dvasinės būsenos gydymui. Atskiroje 
salėje galima stebėti skęstantį laivą, jūros bangose besiblaškan-
čius žmones, kurių muliažai labai tikroviški. Lankytojas gali būti 
arti jų ir išgyventi laivu plaukusiųjų tragediją.

Muziejuje veikianti kavinukė, atlieka ne tik tiesiogines funkci-
jas, bet ir yra nuolat veikianti ekspozicija. Akį patraukia senoviniai 
indai, prekybos rakandai. Kavinėje dirbantis personalas pasitinka 
su istorinio laikmečio kostiumais ir vaišina tradiciniais krašto pa-
tiekalais. Šioje kavinukėje gali vaišintis ne tik muziejaus darbuo-
tojai, bet ir lankytojai. 

Be nuolatinių muziejaus ekspozicijų, pasakojančių apie regio-
no istorinius momentus, svarbi vieta muziejaus veikloje skiriama 
edukacijai. Edukacinės programos parengtos laiko kelionių (Time 
Travels) į skirtingus istorijos etapus principu. Laiko kelionės – tai 
metodas sudominti jaunus žmones studijuoti savo krašto istoriją. 
Programos parengtos įvairiaus amžiaus grupėms. Programų ren-
gėjai ir vykdytojai – Edukacijos skyriuje dirbantys pedagogai. Be 
to visi muziejuje veikiantys skyriai įsijungia į šią veiklą. 

Edukacinės programos yra labai populiarios ir sutraukia į 
muziejų dideles lankytojų grupes. Muziejus bendradarbiauja su 
mokyklomis, universitetais, istorikų draugijomis. Edukacinės 
programos – tai ne vienos valandos pamoka. Tai visas procesas, 
kuris vyksta šiais etapais: mokymai pedagogams, istorinių žinių 
pateikimas, švietimo veikla istorinėje vietoje. Programos pradžio-
je moksleiviai gilinasi į savo krašto istoriją, etninę kultūrą. Jiems 
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Muziejaus kavinukė – nuolat veikianti ekspozicija

„Istorinė inscenizacija“
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padeda muziejus, suteikdamas galimybę naudotis archyvine me-
džiaga. Tuomet parenkama vieta, dėvimi to laikmečio kostiumai ir 
vykdoma veikla, kuriam nors istoriniam laikotarpiui. „Istorinė die-
na“ (taip vadinamas edukacinis užsiėmimas) keliauja į Akmens, 
Bronzos, Geležies amžius, Viduramžius. 

Taip pat tai ir „Magiška kelionė laiku“ (Magic Time Travel), ku-
rios dalyviai stebuklingo stiklinio rutulio dėka nukeliauja į XX a. 
ūkininko sodybą. Jie pasirenka tam tikrą vaidmenį (vardą, kuo 
kiekvienas bus), persirengia tam laikotarpiui ir vietovei būdingais 
kostiumais ir tiesiog gyvena istorinę dieną sodyboje. Muziejaus 
pedagogai stengiasi atkurti to laikotarpio dvasią, todėl perspė-
ja, kad nebūtų fotografuojama, filmuojama bei naudojamasi 
mobiliais telefonais. Kalbos tarpusavyje irgi neturi būti apie šias 
dienas. Atėjęs ūkio šeimininkas pasako kokie darbai šiandien 
laukia. Merginos dirba namų ruošos darbelius, gamina maistą, 
vaikinai ruošia malkas, išbando kalvystės amatą, gamina dažus. 
Baigę darbus visi susėda prie bendro pietų stalo. Diena baigiasi 
jaunimo vakarėliu su šokiais ir bendra fotografija. Persirengus ir 
sugrįžus į šiuos laikus, vyksta dienos aptarimas.

Kalmaro muziejaus Laiko kelionės (Time Travels) vyksta ir už 
Švedijos ribų. 2004 metais sukurtas tarptautinis tinklas. Daugiau 
nei dešimtyje Europos šalių, JAV ir Afrikoje rengiamos istorinės, 
etnokultūrinės edukacinės programos, mokymai, konferencijos. 
Kalmaro apskrities muziejus bendradarbiauja su tų šalių muzie-
jais, mokyklomis, universitetais ir yra šios veiklos koordinato-
rius. 

Edukacinė programa „Istorinė inscenizacija“ (Historical Role-
Play) – skirta vietos visuomenei. Paprastai šis renginys vyksta 
savaitgalį arba švenčių dienomis. Į istoriškai reikšmingą vietą 
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muziejaus darbuotojai atveža programai skirtus rekvizitus ir pa-
naudodami vaidybą atkuria toje vietovėje vykusį istorinį momentą. 
Visi programos dalyviai gali apsirengti to laikmečio kostiumais, 
susipažinti su senaisiais amatais.

Patiems mažiausiems muziejaus lankytojams – „Žaidimai su 
Astrida Lindgren“. Mažieji ateina su tėveliais, kurie nebūna tik 
stebėtojas. Visa šeima dalyvauja edukaciniame užsiėmime. Tik 
įėjusius į muziejų vaikučius ir jų tėvelius pasitinka pasakos hero-
jė Pepė (muziejaus pedagogė), kuri veda juos į puikųjį Astridos 
Lindgren pasaulį. Spalvinguose Pepės namuose programos da-
lyvių laukia ypatingos užduotys, smulkūs namų ruošos darbeliai, 
žaidimai, pasakėlės ir, žinoma, išdaigos, kurias krečia Astridos 
Lindgren pasakų herojai. Vaikai gali nukeliauti į praeitį, dėvėti 
senovinius kostiumus, prisiliesti prie senųjų amatų ir žaidimų. 
Pamokėlės aplinką pagyvina toje pačioje patalpoje veikianti senų 
žaislų ekspozicija. 

Su Kalmaro apskrities muziejaus veikla susipažinau, kaip jau 
minėta straipsnio pradžioje, viešėdama Švedijoje pagal projek-
to „Muziejai visiems“ stažuočių programą. Pasimokyti yra ko. 
Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, muziejus bendradarbiauja su 
mokyklomis, universitetais, istorikų draugijomis. Muziejininkams 
sudarytos puikios sąlygos darbui ir poilsiui, juntamas tarpusavio 
supratimas, siekiant kokybiško rezultato. Muziejus nestokoja lan-
kytojų, o tai įrodo, kad dirbama puikiai. Svečių skaičių lemia ne 
tik darbuotojų profesionalumas bei kūrybiškumas – sukurta puiki 
materialinė bazė, kuri leidžia Kalmaro apskrities muziejuje įgy-
vendinti jo darbuotojų idėjas, puoselėjant etninę kultūrą, tradicijų 
perimamumą, tyrinėjant ir išsaugant krašto istorinį paveldą.      

A. Sidorovienės nuotr.
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Kalmaro muziejaus siuvimo fabrikėlis

Daiktai daikteliai reikalingi edukacinėms programomsEdukacinė programa „Žaidimai su Astrida Lindgren“


