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Lietuvos muziejų asociacija atveria duris pasaulio patirčiai
Gruodžio 15 d. Lietuvos muziejų asociacija (LMA) švenčia savo 15-kos metų jubiliejų. 1995 m.
įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienijanti 86 narius, padėjo Lietuvos muziejams
tapti visuomeninio gyvenimo bei edukaciniu traukos centru savo regionuose. Asociacija, palaikanti
glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu
(NEMO), nuolat teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą „Lietuvos
muziejai“, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą,
dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
„Šiandienos muziejai atlieka svarbų vaidmenį ugdydami brandžią ir aktyvių piliečių visuomenę.
Skleisdami tarptautinę ir dalindamiesi savąja darbo patirtimi, mes suteikiame visiems, net patiems
mažiausiems muziejams vienodas galimybes naudoti pažangiausius muziejinės veiklos darbo
metodus, - sako Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius
Raimundas Balza.- Ko negali padaryti vienas, galime padaryti kartu. Todėl tolygi regionų kultūrinė
plėtra yra vienas svarbiausių mūsų tikslų ir laimėjimų“.
Per 15 LMA veiklos metų muziejuose apsilankė apie 67 mln. lankytojų. Viename muziejuje kasmet
vidutiniškai apsilanko apie 25 tūkst. lankytojų.
Muziejuose dirba per 3 tūkst. darbuotojų, iš jų trečdalis - kvalifikuoti specialistai, ekskursijų
vadovai ir restauratoriai. Augantis muziejų vaidmuo visuomenėje iš muziejininkų nuolat reikalauja
naujų gebėjimų ir žinių. Atsižvelgdama į tai Lietuvos muziejų asociacija (LMA) kartu su savo
partneriais – muziejais ir jų darbuotojais, parengė ir baigia įgyvendinti jau antrą projektą „XXI
amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“, kurio tikslas – suteikti
galimybę muziejininkams gilinti profesines ir bendrąsias žinias. Du metus truksiančio projekto metu
bus apmokyta 310 muziejininkų. Naujose mokymų programose dalyvauja 15 muziejų – partnerių: 1
nacionalinis, 5 respublikiniai ir 9 savivaldybių muziejai. Pirmojo sėkmingai įgyvendinto projekto
„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ metu mokymuose dalyvavo 320
darbuotojų iš 10-ies Lietuvos muziejų.
Svarią metodinę pagalbą muziejininkams, restauratoriams suteikia LMA Rinkinių apskaitos,
apsaugos ir saugojimo sekcijos iniciatyva ir bendradarbiaujant su Prano Gudyno restauravimo
centru parengtų straipsnių rinkiniai „Muziejinių eksponatų priežiūra“ I ir II dalys. Leidiniai
nagrinėja meno kūrinių senąsias ir šiuolaikines technikas, gamtamokslinius muziejinių vertybių
tyrimus, konservavimo ir restauravimo terminiją, muziejinių eksponatų skaitmeninių duomenų
saugojimą. Leidiniuose pateikiami straipsniai, supažindinantys skaitytoją su sudėtingais Lietuvos
restauratorių darbais, pirmą kartą lietuviškoje muziejinėje spaudoje pristatomos XVII–XX a.
pradžios dailininkų restauratorių asmenybės ir jų atlikti darbai.

Lietuvos muziejų asociacija glaudžiai bendradarbiaudama su Lietuvos suaugusiųjų švietimo
asociacija 2008-2009 metais įgyvendino projektą „Andragogikos principų taikymas muziejų
edukacinėms programoms rengti“, skirtą savivaldybių muziejų švietėjiškos veiklos plėtrai. Šio
projekto rezultatas – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos išleista mokomoji knyga „Muziejų
edukacinės programos suaugusiems“. Per metus muziejuose vyksta per 10 tūkst. edukacinių
užsiėmimų, kuriuose dalyvauja apie 230 tūkst. dalyvių.
Lietuvoje veikia 105 muziejai: 4 nacionaliniai, 16 respublikinių, 62 savivaldybių (kraštotyros ir
memorialiniai), 15 žinybinių, 6 nevalstybiniai ir kiti muziejai bei viešosios įstaigos. 2010 m. sausio
1 d. Lietuvos muziejų rinkiniuose buvo saugoma per 6,2 mln. kultūros vertybių. Per metus
eksponuojama tik maždaug viena dešimtoji muziejuose saugomų vertybių.
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