Muziejų veikla 2013 metais
Kalbant apie muziejus, šiandien vadovaujamasi nuostata, kad šiuolaikinis muziejus yra ne
tik atminties išsaugojimo ir tyrimo, bet ir kultūros edukacijos institucija, kurios misija susijusi su
visuomenės tobulėjimo skatinimu, todėl tokia muziejaus samprata pabrėžia muziejaus
komunikacijos su visuomene svarbą akcentuojant keturias pagrindines funkcijas: paveldo kaupimą,
išsaugojimą, tyrimus ir komunikaciją. Šiandien formuojama Lietuvos muziejų politika remiasi
nauju požiūriu į muziejaus instituciją kai jos veikla siejama su kultūros, ugdymo ir informacijos
skleidimo funkcijomis. Muziejus suvokiamas kaip terpė, kurioje vyksta socialinė sąveika,
dalijimasis, nulemiantis naujų žinių ir žinojimo generavimą bei sklaidą. Tokiu būdu muziejus tampa
kūrybine erdve, bendruomenės telkimo vieta, socialinio, kultūrinio ir inovacijų kapitalo kūrimo
erdve.
Vykdydama kultūros ministrui pavestose valdymo srityse valstybės politikos formavimo ir
jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontrolės funkcijas muziejų veiklos valdymo
srityje, Kultūros ministerija šiuo metu rengia Muziejų strateginių plėtros krypčių dokumentą,
kuris pakeis Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programą. Aiškiai išskirtos penkios
pagrindinės muziejų strateginės plėtros kryptys:
PIRMOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – kuriant muziejuose modernias ekspozicijas formuoti istorinę
savimonę bei skatinti visuomenę dalyvauti pažinimo procese, įtakojant vertybinių nuostatų,
savigarbos formavimąsi bei reprezentuojant krašto istoriją, kultūrą, propaguojant kultūros paveldą.
ANTROJI STRATEGINĖ KRYPTIS – stiprinti aktyviais, įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir
mokymosi principais pagrįstą, sąveikaujančią su formaliojo ugdymo programomis, neformaliuoju
ugdymu, savišvieta, mokymusi visą gyvenimą bei atitinkančią įvairių visuomenės grupių poreikius
ir lūkesčius edukacinę veiklą muziejuose.
TREČIA STRATEGINĖ KRYPTIS –užtikrinti kiekvieno muziejaus rinkinių efektyvų kaupimą,
apskaitą, saugojimą bei sklaidą visuomenei.
KETVIRTA STRATEGINĖ KRYPTIS – didinti muziejų teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros
produktų pasiekiamumą, kokybę ir konkurencingumą rinkoje.
PENKTA STRATEGINĖ KRYPTIS – skatinti ir planingai įgyvendinti muziejų darbuotojų
gebėjimų ugdymą bei kvalifikacijos tobulinimą.
Teisėkūra. Gerinant muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę bei užtikrinant muziejų srities teisės
aktų tobulinimą, 2013-12-23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Muziejų įstatymo pakeitimą,
kuriuo įvestos 5 metų kadencijos nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams. Tai leis
stiprinti muziejaus vadovų atsakomybę už įstaigos tikslų įgyvendinimą, orientuos vadovus į veiklos
rezultatus, tuo bus sudarytos sąlygos gerinti valstybinės reikšmės muziejų kolekcijų valdymą bei
muziejų teikiamų paslaugų kokybę, jaunus perspektyvius specialistus motyvuos siekti karjeros.
Įstatymo pataisomis taip pat įteisinta vyriausiojo fondų saugotojo kaip muziejaus direktoriaus
pavaduotojo, vadovaujančio muziejaus rinkinių valdymui (apsaugai, apskaitai ir saugojimui)
pareigybė, kurios atsakomybė anksčiau buvo reglamentuota tik kultūros ministro įsakymu. Taip pat
nustatyta vienoda šios pareigybės skyrimo konkurso būdu tvarka visiems valstybės ir savivaldybių
muziejams.
Siekiant užtikrinti muziejų veiklos kokybę bei atlikti sistemingą muziejų vadybos, rinkinių
valdymo ir paslaugų lankytojams kokybės lygio nustatymą, patvirtinti nauji Muziejų veiklos vertinimo

nuostatai bei sudaryta vertinimo komisija, kuri kasmet pagal iš anksto tvirtinamą sąrašą atliks
Kultūros ministerijos pavaldumo muziejų vertinimą. 2014 m. atliekamas penkių muziejų, kurių
savininko tieses ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, vertinimas - Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejaus, Žemaičių vyskupystės muziejaus (I ketv.), Lietuvos etnokosmologijos muziejus (II
ketv.), Lietuvos švietimo istorijos muziejus (III ketv.), Kauno IX forto muziejus (IV ketv.). Šiuo
metu atliktas Lietuvos teatro, muzikos ir kino bei Žemaičių vyskupystės muziejų veiklos vertinimas.
Siekiant didinti muziejų veiklos efektyvumą bei užtikrinti optimalų muziejaus tikslų,
uždavinių ir funkcijų vykdymą, racionalų materialiųjų, žmogiškųjų, finansinių ir informacinių
muziejaus išteklių naudojimą, patvirtintos Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės
rekomendacijos, nustatančios tipinius muziejaus organizacinės struktūros, bendrųjų funkcijų
vykdymo ir kvalifikacinių reikalavimų muziejaus darbuotojams reikalavimus.
2014 m. parengti ir Kultūros ministro įsakymu patvirtinti Kvalifikaciniai reikalavimai
nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams –
vyriausiesiems fondų saugotojams.
Siekiant efektyviau organizuoti muziejų statistikos rinkimą, parengtas Muziejų metinės
veiklos statistinės ataskaitos formos atnaujintas projektas, kuriame sumažintas renkamų
rodiklių kiekis bei atrinkti aktualiausi ir tiksliausiai muziejų veiklą atspindintys rodikliai.
Patvirtinti atnaujinti respublikinių muziejų – Lietuvos etnokosmologijos ir Šiaulių „Aušros“ –
nuostatai. Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Žemaičių muziejaus „Alka“
perėmimo į Kultūros ministerijos pavaldumą projektas.
Muziejų modernizavimo 2007 – 2015 metų programa. Įgyvendinant Muziejų modernizavimo
2007-2015 metų programą (toliau – Programa) 2013 m. atnaujinimo darbai vykdyti 14-oje į
Programą įtrauktų muziejų. Iš Valstybės investicijų programos (toliau – VIP) tęstiniams muziejų
pastatų atnaujinimo projektams iš viso skirta 17 182 tūkst. litų. Iš VIP programos Nacionaliniam
muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, neįtrauktam į Muziejų
modernizavimo programa, taip pat skirta 12 993 tūkst. Lt.
Projektinis finansavimas. 2013 m. Kultūros ministerija muziejams skyrė 2 188 000 Lt, už kuriuos
finansavo 100 projektų: 43 muziejinės veiklos (skirta 550 000 Lt), 25 muziejinių vertybių
restauravimo ir prevencinio konservavimo (skirta 200 000 Lt) bei 32 muziejų ekspozicijų
atnaujinimo bei pritaikymo vaikams ir jaunimui (skirta 1 438 000 Lt). Naudojant interaktyvius
kūrybinius sprendimus bei bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais vaikams ir jaunimui
pritaikyta 12 muziejų ekspozicijų ir parodų, įrengtos naujos 9 ekspozicijos, įdiegta 1 žmonėms su
klausos negalia skirta videogidų sistema, informaciniais terminalais bei nauja apšvietimo, garso ir
vaizdo įranga atnaujintos 9 muziejų ekspozicijos, sukurtas analogų pasaulyje neturintis
interaktyvus, realiu laiku veikiantis video tiltas tarp Lietuvos etnokosmologijos muziejaus ir
„Miraikan“ nacionalinio mokslo naujovių muziejaus (Tokijas, Japonija). Įgyvendinti projektai
paskatino visuomenės domėjimąsi muziejais, prisidėjo prie muziejaus, kaip aktyvaus kultūrinio
gyvenimo dalyvio ir nacionalinės kultūros, istorijos ir gamtos paveldo puoselėtojo įvaizdžio
stiprinimo, muziejų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo,
muziejų bendradarbiavimo stiprinimo.
2013 m. pabaigoje projektinio finansavimo funkcija perduota Lietuvos kultūros tarybai.
2014 m. numatyta muziejų projektų įgyvendinimui skirti 2 800 000 Lt. Dalis konkursų jau įvyko. Jų
metu finansuoti 69 projektai: 9 muziejinių vertybių įsigijimo (skirta 700 000 Lt), 30 muziejinės

veiklos (skirta 400 000 Lt), 30 muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo
(skirta 300 000 Lt). Muziejų ekspozicijų atnaujinimo bei pritaikymo vaikams ir jaunimui
projektams finansavimas dar nepaskirtas.
Svarbiausi rodikliai. Šiuo metu Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskiriami 17 muziejų: 4
nacionaliniai ir 13 respublikinių (2013 m. buvo 12 respublikinių). 2014 metų pradžioje Vyriausybės
nutarimu Žemaičių muziejus „Alka“ buvo perimtas į Kultūros ministerijos pavaldumą.
2014 m. pradžioje statistines ataskaitas pagal kultūros ministro 2014 m. sausio 17 d. įsakymu Nr.
ĮV-33 patvirtintą formą pateikė 103 muziejai:
4 nacionaliniai;
17 respublikinių (kadangi Žemaičių muziejus „Alka“ respublikiniu tapo 2014 m., tad už 2013 m.
veiklą jis atsiskaitė kaip savivaldybės muziejus);
58 savivaldybių;
18 žinybinių;
6 nevalstybiniai muziejai bei viešosios įstaigos.
Lietuvos muziejuose 2013 m. rinkiniuose buvo saugomos 8 167 205 kultūros vertybės (2012 metais
buvo 6 677 212 vertybės).
Per 2013 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 3 266 905 lankytojų. Pažymėtina, jog šis skaičius
apima pavienius ir organizuotus lankytojus, fondų lankytojus, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus
organizuojamų renginių lankytojus, dalyvius. Lankomiausias – Trakų istorijos muziejus, kuriame
2013 m. apsilankė 344 754 lankytojų. Lyginant su 2012 m., lankytojų skaičius muziejuose padidėjo
beveik 3 %.
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2013 m. muziejai surengė 16 460 edukacinių užsiėmimų, kuriuose apsilankė 360 529 lankytojų.
Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė Lietuvos dailės muziejus – 1367, tačiau didžiausias
lankytojų skaičius – Lietuvos jūrų muziejuje (25 849 edukacinių užsiėmimų lankytojų). Lyginant su
2012 m., edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 21 %, o edukacinių užsiėmimų
dalyvių skaičius padidėjo 31 %.
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Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius – 176.
Surengtų muziejų parodų skaičius – 1 746 (iš jų tarptautinių – 113).
Muziejų darbuotojų skaičius – 3 108 (iš jų muziejininkų – 1 052).
2013 m. premija už muziejininkystės darbus skirta Maironio lietuvių literatūros muziejaus
direktorei, muziejininkei, literatūrinio ir memorialinio kultūros paveldo tyrinėtojai Aldonai
Ruseckaitei, o premija už muziejų vertybių restauravimo darbus – Lietuvos dailės muziejaus Prano
Gudyno restauravimo centro Polichromuoto medžio restauravimo dirbtuvių vedėjai, aukščiausios
kvalifikacijos restauratorei Laimai Kruopaitei.

