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Muziejų edukacinė veikla pristatoma „Idėjų mugėje“
Penktadienį Nacionalinėje dailės galerijoje Lietuvos muziejų asociacija atidaro trečiąją
muziejų edukacinių programų „Idėjų mugę“, kurioje bus pristatomos įdomiausios 2008 m. – 2009
m. muziejų edukacinės programos.
Projektas „Idėjų mugė“ skirtas pristatyti visuomenei bei pedagogams muziejų edukacinę
veiklą, skatinti dalintis patirtimi, keistis idėjomis, jų įgyvendinimo modeliais. Renginio metu bus
vertinamos dešimties muziejų edukacinės programos. Trims geriausiomis pripažintoms programos
bus įteikti „Žalvarinės bitės“ apdovanojimai.
Lietuvos muziejai 2008 m. surengė 2,3 tūkst. edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 285
tūkst. dalyvių. Pagrindinės edukacinės programos yra skirtos 1-12 klasių moksleiviams, tačiau
kasmet muziejuose atsiranda vis daugiau programų, skirtų šeimoms, vyresniojo amžiaus, neįgaliems
žmonėms bei kitoms visuomenės grupėms.
„Edukaciniai užsiėmimai suteikia ne tik papildomų žinių, bet ir naują patirtį bei didžiulį
malonumą, dalyvaujant mokymosi procese ypatingoje muziejinėje aplinkoje, - sako Nideta
Jarockienė, Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos vadovė. – Edukacinę programų vertę
didina tai, jog muziejų vykdomose programose dažnai dalyvauja ne tik muziejaus darbuotojai, bet
profesionalūs menininkai bei tautodailininkai, aktoriai, muzikos grupės, universitetų dėstytojai bei
studentai, verslo atstovai“.
Lietuvoje veikia 107 muziejai, kuriuose dirba per 3 tūkst. darbuotojų. Pernai muziejai
aptarnavo 3,134 mln. lankytojų, t.y. 21 tūkst. daugiau nei 2007 metais. Kasmet muziejuose
apsilanko daugiau nei pusė – 53 proc.Lietuvos gyventojų.
LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienija 86 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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