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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. muziejai buvo labiausiai 
lankomos kultūros įstaigos Lietuvoje. 

Paskutinis sociologinis tyrimas apie priežastis, dėl kurių žmonės lankosi 
muziejuose, darytas daugiau nei prieš 15 metų, tad muziejų lankomumo 
priežastis galime  (tik) paspėlioti.

Kodėl žmonės lankosi muziejuose?



Muziejai išlieka finansiškai prieinami : bilietai kainuoja 
nebrangiai arba lankymasis juose visai nemokamas.



Lietuvoje yra daug muziejų: nacionalinių, 
respublikinių, savivaldybių, privačių. Kiekvienas 
juose gali rasti sau įdomių temų, eksponatų. 



Muziejai yra daugiafunkcinės erdvės: jie turi nuolatines 
ekspozicijas, rengia laikinas parodas, juose vyksta koncertai, 
konferencijos, paskaitos, knygų pristatymai, filmų peržiūros...



Daugėja renginių, populiarinančių muziejus: Muziejų naktis, 
Kultūros naktis, Vilniaus galerijų savaitgalis, Lietuvos muziejų 
kelias.



Maži muziejai yra ir bendruomenių centrai.

E. Gudonytės nuotr.



Muziejai tampa vis labiau pasiekiami virtualiai.



Muziejus išlieka fizinė erdvė, po virtualaus 
pasaulio suteikianti materialumo pojūtį.



Kas lankosi muziejuose?

Profesorius John H. Falk savo tyrimuose išskiria šiuos muziejaus lankytojų tipus:



TYRINĖTOJAI

Lankytojai, kuriuos domina muziejaus turinys. Jame tikisi rasti kažką, kas 
patenkintų smalsumą ir žinių troškimą. 



ASISTENTAI

Socialiai motyvuoti lankytojai. Jie ateina tam, kad sukurtų patirtį kitiems 
(vaikams, draugams, mokiniams, studentams...). 



PATIRČIŲ IEŠKOTOJAI

Tai lankytojai, kuriems muziejus – svarbi “lankytina” vieta.  Jiems pasitenkinimą 
suteikia žinojimas, kad “ten buvau ir mačiau”.



PROFESIONALAI/ MĖGĖJAI

Lankytojai, kurie jaučia ryšį tarp savo profesijos, pomėgio ir muziejaus turinio. Jų tikslas 
paprastai yra petenkinti specifinius poreikius.



PABĖGĖLIAI

Lankytojai, kurie visų pirma ieško kontempliatyvios, dvasinės, jėgas atstatančios patirties. 
Jie suvokia muziejų kaip vietą, į kurią galima “pabėgti” nuo kasdienybės.  



Bet visus vaidmenis jungia tai, kad į muziejų 
einame savanoriškai. O tai yra geriausia 
terpė mokytis. 

SAVANORIŠKAS MOKYMASIS (ang. free-choise learning)

Tai pamažu pasaulį užvaldantis mokymosi būdas, kurio 
centrai – ne mokyklos ar universitetai, o institucijų ir medijos 
tinklas: muziejai, bibliotekos, televizija, knygos, internetas...
Savanorišką mokymąsi skatina asmeniniai žmogaus poreikiai 
ir domėjimosi sritys.

Skirtingse situacijose mes 
prisiimame skirtingus vaidmenis. 
Viename muziejuje galime būti 
tyrinėtojais, kituose –
profesionalais ir pan.



Todėl svarbiausia – kurti poreikį mokytis, skatinti smalsumą.





Serijinis protokolų analizatorius ir sąsajų keitiklis „The Vinci Expert“



Muziejus – netikėtų sąsajų vieta.

Kiekvieną kartą, net lankydamas tą pačią ekspoziciją, gali susidaryti vis 
skirtingą pasakojimą: nuoseklų ar kupiną paradoksų. 

Patirtį kuria kiekviena detalė: savijauta, darbuotojai, apšvietimas, 
architektūra, lankytojų gausa, istorijos apie objektus ir patys objektai.

Apsilankymas muziejuje gali būti puiki kritinio ir kūrybiško mąstymo 
treniruotė.

Muziejus suteikia platesnį praeities ir dabarties matymo lauką.



Kaip išnaudoti muziejaus erdves?
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