
2011 – 2014 m.  
VEIKLOS ATASKAITA 

Vaiva Lankelienė 

Valdybos pirmininkė 

2014 m. spalio 10 d. 

 



2011 m.  
2011 m. birželio 15 d.  –  visuotinis Tarptautinės muziejų 

tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus narių susirinkimas, kurio 

metu buvo išrinkta nauja 2011 – 2014 m. kadencijos 

valdyba: 

 

Vaiva Lankelienė – ICOM Lietuva valdybos pirmininkė; 

Reda Žekienė – narė, ICOM Lietuva sekretorė; 

Vidmantas Laurinavičius – narys, ICOM Lietuva iždininkas; 

Loreta Marija Meškelevičienė – narė; 

Valdas Steponaitis – narys; 

 

 

 



2011 m. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyrius į 
Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ narius ketverių metų 
kadencijai delegavo Lietuvos jūrų muziejaus direktorę O. 
Žalienę; 

 
UNESCO programa „Pasaulio atmintis“, įvertindama dokumentinio 
paveldo svarbą visoms pasaulio valstybėms bei skatindama žmonijos 
atminties išsaugojimą, skatina šalyse steigti nacionalinius komitetus 
Pasaulio atmintis.  

Nacionalinis komitetas savo veiklą organizuoja dviem kryptimis: 
bendrauja su UNESCO dėl šalyje esančio dokumentinio paveldo 
įtraukimo į Tarptautinį registrą Pasaulio atmintis (2009 m. į Tarptautinį 
registrą Pasaulio atmintis buvo įrašyti trys su Lietuva susijusios dokumentų 
kolekcijos:  Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes 
laisvės vardan, Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija, 
Meksikos aškenazių bendruomenės tyrimų ir dokumentacijos centro 
kolekcija, XVI–XX a.) ir Lietuvos nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ 
sukūrimas ir pildymas. 



2011 m. spalio 3-5 d. ICOM Latvija kvietimu dalyvauta 
tarptautinėje konferencijoje „Muziejai jungiantys Baltijos 
regiono praeitį ir ateitį“ (Ryga, Tukums) 

Konferencijoje skaitytas pranešimas „XXI a. muziejaus 
valdymo įžvalgos“ 

 

- konferencijoje pristatyti naujausi muziejų projektai (Rygos 
Birža (atidarytas 2011 m. rugpjūčio 20 d., biudžetas 72 mln. 
Lt), Nacionalinis Estijos muziejus (pristatytas projektas), 
korporacijų kolekcijų eksponavimo tendencijos, Tukums ir 
Jūrmalos muziejų veikla; 

- pranešime „XXI a. muziejaus valdymo įžvalgos“ akcentuoti 
iššūkiai, su kuriais susiduria šiuolaikinis muziejus, vykdydamas 
savo misiją ir užtikrindamas lankytojų poreikių patenkinimą. 



Kultūros rėmimo fondui buvo pateikta paraiška „Tarptautinės muziejų 
tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus interneto svetainės sukūrimas“ 

 

Tikslas - Skatinti Lietuvos muziejų specialistų, tarptautinės muziejų 
tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus narių, bendradarbiavimą, naudingos 
ir aktualios informacijos, žinių sklaidą, plėtoti jų profesinius ryšius su 
Tarptautine muziejų taryba bei jos tarptautiniais ir nacionaliniais 
komitetais bei kitomis organizacijomis, susijusiomis su muziejais ir 
muziejų profesijomis sukuriant ir įdiegiant internetinę svetainę. 

 

Buvo įsigytas domenas www.icom.lt  

Parengta interneto svetainės koncepcija. 

 

Prašyta suma – 8 690 Lt,  

 

Finansavimas šiam projektui nebuvo skirtas. 

 

http://www.icom.lt/


2012 m. 
2012 m. balandžio 11 d. vyko visuotinis ICOM Lietuva narių 
susirinkimas: 

1. Koreguotų ICOM Lietuvos skyriaus įstatų tvirtinimas (vėliau jie nebuvo priimti Registrų 
centre, kadangi buvo įrašytos kelios nuostatos, prieštaraujančios asociacijų 
nuostatams (balsų skaičius priklausomai nuo kortelių, valdymo organai ir pan.).  

Šiuo metu turime notaro parengtą ICOM Lietuva nuostatų projektą. Kadangi 2012 m. ir 
2013 m. nebuvo visuotinių susirinkimų, mes veiklą vykdėme pagal galiojančius senuosius 
nuostatus, kurie iš esmės netrukdė teisiškai egzistuoti organizacijai. Naujus nuostatus jau 
turėtų galutinai parengti naujai išrinkta valdyba ir juos tvirtinti 2015 m. visuotiniame narių 
susirinkime. Visa kita informacija, susijusi su 2011 – 2014 m. kadencijos valdyba, 
kontaktiniai duomenys, yra patvirtinta ir užregistruota. 

2. Pateikta 2011 m. finansinė ataskaita; 

3. Pristatytas ICOM Lietuva interneto svetainės projektas (pateikta paraiška Muziejų metų 
programai); 

4. Pristatyta 2012 m. rugsėjo 21 d. planuojama tarptautinė konferencija Seime 
(bendradarbiaujant su LMA) „Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai“; 

5. Pristatyti 2012 m. Tarptautinės muziejų dienos ir Muziejų nakties renginiai; 

6. Aptarti kiti einamieji klausimai; 

 



 

 

 

 

 

 

2012 m. gegužės 19 d. vyko Muziejų naktis Lietuvoje: 

- Tarptautinė muziejų diena ir Muziejų naktis pristatyta LRT laidose 

„Ryto allegro“ ir „Labas rytas“, surinkti duomenys apie 

planuojamus renginius, informacija pateikta ww.muziejai.lt; 

- Muziejų nakties akcijoje dalyvavo  43  muziejai; 

- Sukurtas Facebook profilis „Muziejų naktis Lietuvoje“; 

 

  



Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) 2012 m.,  

siekdama paminėti Tarptautinės muziejų 

dienos 25-metį, organizavimo fotografijų konkursą  

„Aš mano muziejuje“. 

 

Visi muziejų mylėtojai buvo kviečiami fotografuotis savo 

mylimiausiame muziejuje su specialiu logotipu ir nuotraukas siųsti 

ICOM sekretoriatui iki balandžio 22 d. 

 

Į finalą pateko net trys nuotraukos iš Lietuvos. 

 

ICOM Lietuva: 

 





2012 m. birželio 4-6 d. – kasmetinis ICOM susitikimas Paryžiuje (dalyvauta pirmą 
kartą) 

- vyko balsavimas dėl 2016 m. ICOM Generalinės konferencijos.  
- kandidatai: Milanas (Italija), Maskva (Rusijos Federacija), Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai); 
- balsų dauguma nuspręsta – Milanas (Italija);  
(balsavimas taip pat vyko ir ICOM Lietuva narių tarpe, kadangi Lietuvos skyrius sulaukė tiek Italijos ambasadoriaus, tiek 
Rusijos konsulo laiško dėl paramos) 
 
 

 
 
 

 
- pristatytas lankstinukas apie narystės ICOM privalumus (į lietuvių kalbą 

išverstas tekstas publikuojamas ICOM Lietuva interneto svetainėje); 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

- pristatytos veiklos ir finansinės ICOM ataskaitos; 
 
 

  



2012 m. liepos 11-14 d. dalyvauta UNESCO ekspertų dėl muziejų ir jų 
rinkinių apsaugos ir pristatymo visuomenei susitikime Rio de Žaneire 
(Brazilija); 
 

Pagrindinis susitikimo tikslas - pateikti galimų muziejų ir jų rinkinių 
apsaugos ginkluoto konflikto bei pristatymo visuomenei taikos metu 
modelių įvertinimą UNESCO Vykdomajai tarybai.  
(1998 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo UNESCO kultūros vertybių apsaugos 
ginkluoto konflikto metu konvenciją, priimtą 1954 m. gegužės 14 d. Hagoje bei jos Pirmąjį protokolą. 
2001 m. lapkričio 13 d. buvo ratifikuotas ir šios konvencijos Antrasis protokolas. Visi šie dokumentai 
tapo privalomi Lietuvos Respublikai.) 

 
Diskusijos: 
- kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu; 
- kultūros vertybių gražinimo į kilmės šalį neteisėto pasisavinimo atvejais; 
- muziejų vaidmuo nuolat besikeičiančiame pasaulyje: iš katedrų į forumus, 

tapimas formalaus ir neformalaus ugdymo centrais, gebėjimas patiems 
generuoti pajamas; 

- tarptautinių dokumentų, susijusių su muziejais, derinimas; 
 

 

 



Rekomendacijos: 

- parengti dokumentus, susijusius su nacionaline muziejų 
politika, bei įgalinti juos praktiškai taikyti muziejų veikloje:  

- muziejų veiklos reglamentavimas; 

- muziejų vertinimas; 

- žmogiškųjų išteklių formavimas (profesiniais mokymais, naujų įgūdžių formavimu, 
naujų kompetencijų ugdymu ir pan.);  

- informacinių technologijų naudojimas muziejų veikloje bei rizikos mažinimas 
(prevencijos); 

- apsaugos priemonių stiprinimas muziejuose (apsauga nuo vagysčių, avarinės 
parengties planai ir tvarkos, nelegali prekyba kultūros vertybėmis ir pan.); 

- pateiktos galimos priemonės, kurias kiekviena šalis narė 
pagal savo galimybes galėtų įgyvendinti siekiant tikslų:  

- tarpinstitucinis bendradarbiavimas;  

- apsikeitimas gerosios patirties pavyzdžiais; 

- profesiniai mainai tarp švietimo ir mokslo institucijų bei muziejų; 

- kolekcijų mobilumo skatinimas; 

- nacionalinių ir tarptautinių organizacijų ir tinklų (ICOM, UNESCO, NEMO ir kt.) 
pasitelkimas į pagalbą formuojant ir įgyvendinant nacionalinę muziejų politiką. 



Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus 

interneto svetainė 
 

Pateikta paraiška Kultūros rėmimo fondui. 

Prašoma suma – 6 890 Lt. 

Suteiktas dalinis finansavimas – 5 000 Lt. 

Interneto svetainė funkcionuoja Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 

serveryje, tačiau yra nepriklausoma administravimo lygmeniu. 

http://network.icom.museum/icom-lithuania/  

http://network.icom.museum/icom-lithuania/
http://network.icom.museum/icom-lithuania/
http://network.icom.museum/icom-lithuania/
http://network.icom.museum/icom-lithuania/


2012 m. rugsėjo 21 d. – tarptautinė konferencija Seime „Muziejus 
XXI a.  - pokyčiai ir iššūkiai“ 

 
Tikslas - suburti draugėn Lietuvos muziejuose dirbančius specialistus bei muziejų rėmėjus ir 
lėmėjus, siekiant pasidalinti Europos ir Lietuvos muziejų patirtimi, įžvalgomis dirbant su 
visuomene, pristatant gerosios praktikos pavyzdžius bei numatyti svarbiausius ateities iššūkius 
muziejų veikloje, aktualizuojant muziejaus vaidmenį ir įtaką visuomenės socialinei, ekonominei 
ir kultūrinei raidai.  
 
Konferencijos sąmata – 25 000 Lt. 

 

Pranešėjai (10): 
Dr. Brent D. Glass „Ateities muziejai: išgyvenimo strategijos“ 
Dr. Marie Bourke „Krizės ir iššūkiai, su kuriais susiduria muziejai XXI a.“ 
Ch. Chaitos „Muziejai kaip socialinis įkvėpimo šaltinis“ 

Dr. R. Karamanov „Edukacinis muziejų vaidmuo informacinėje visuomenėje“ 
Dr. R. Kondratas „Naujų medijų naudojimas muziejuose“ 
R. Kačkutė „Muziejus kaip atvira institucija“ 
Dr. R. Laužikas  „Socialinio kapitalo verčių kūrimas muziejuje: tyrimų metodologija ir mokslinės 
problemos“ 
Dr. N. Keršytė , M. Kelpša „Nacionalinė muziejų politika: muziejų valdymo kaita, integracinės 
strategijos tinklaveikos visuomenėje tarp savo ir kitų patirties“ 

O. Žalienė „ Lietuvos muziejų kelio“ patirtys ir perspektyvos“ 
V. Balčiūnas „Lietuvos muziejai Lietuvos Respublikos strategijoje ir praktikoje“ 
 
Išleistas konferencijos leidinys su CD. 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

2012 m. lapkričio 8 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje įvyko   

seminaras „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos – 2012 m.“ (kartu su 

LMA) 

 
Pranešėjai:  

Vaida Sirvydaitė-Rakutienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) „Tarptautinė 

Baltijos muzeologijos mokykla 2012 – patirtys ir įspūdžiai“ 

Viktorija Lincevičiūtė (Maironio lietuvių literatūros muziejus) „Kolekcionavimo istorija“ 

Rita Malinauskienė (Vytauto Didžiojo karo muziejus) „Kolekcijų/rinkinių strategija ir 

politika“ 

Daiva Siaurusaitienė (Lietuvos liaudies buities muziejus) „Kolekcionavimo, rinkinių 

formavimo problemos“ 

Andrius Janionis (Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas) „Kolekcijų/rinkinių pateikimo 

alternatyvos“ 

Iveta Dabašinskienė (Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus) „Kolekcijų mobilumas“ 

 

Dalyvių skaičius: 40; 



 

 

 

 

 
 
 
 

2012 m. gruodžio 18-19 d. Kauno miesto muziejuje vyko susitikimas su CHwB 

organizacija, Baltarusijos muziejų atstovais 

 

 

 

 



 

Nauji nariai – 5 individualūs nariai; 



2013 m. 
1. 2013 m. gegužės 18 d. – Muziejų naktis Lietuvoje: 44 

muziejai, 26 018 lankytojų, organizuotas Muziejų nakties 
Lietuvoje simbolio ir logotipo konkursas. 

2. 2013 m. birželio 15-19 d. susitikimas su CHwB 
organizacija Stokholme (kartu su Baltarusijos 
muziejininkais), seminaras, aplankyti muziejai: Strinbergo, 
Švedijos armijos, Vasa muziejus, Arsenalas 

3. 2013 m.     Rio vyko ICOM Generalinė konferencija, 
kurioje dalyvavo Reda Žekienė, Birutė Vebiejūtė – 
gavusios stipendijas; 

4. 2013 m.        Seminaras „Baltijos muzeologijos mokyklos 
pamokos – 2013“; 

5. Į Muziejų tarybą deleguotas Vydas Dolinskas (LDK 
valdovų rūmai); 

 

Nauji nariai: 4 individualūs, 1 institucinis (BPM) 



2014 m. 
1. 2014 m. gegužės 16 d. – Muziejų naktis Lietuvoje – 

70 muziejų, 46 334 lankytojų; 

2. 2014 m. birželio 2-4 d.  - kasmetinis susitikimas 

Paryžiuje; dalyvauta gavus finansavimą iš ICOM 

grantų programos; 

3. 2014 m.  - jaunų ICOM narių dalyvavimas 

tarptautinių ICOM komitetų susitikimuose – V. 

Rakaitytė (CECA), V. Beržiūnaitė (CECA), S. 

Matuzevičiūtė (CC); 

 

Nauji nariai – 4 individualūs, 1 institucinis (VDKM) 

 



Pasiūlymai  
1. Tarptautinė konferencija „Muziejai be užsklandos“ 

(Museums Behind the Scenes)- kartu su ICOM Latvija, 

ICOM Estija ir ICOM Švedija – muziejų etika, 

saugumas, naujos technologijos muziejuose ir muziejų 

auditorijos – dalyvių skaičius – 100; 

2. Projektas „Muziejų iššūkis“ – socialinis projektas, kurio 

dalyviai metų pradžioje susiplanuoja aplankyti 5 

muziejus per metus ir parašyti apie juos atsiliepimus; 

3. Leidinys „Lietuvos muziejai“ 

4. Leidinio „Key Concept of Museology“ vertimas; 

5. Jaunųjų muziejininkų mokykla – stovykla; 


