Latvijas Muzeju biedrības seminārs “GADA KOPSAVILKUMS MUZEJU NOZARĒ”
2018. gada 14. decembrī plkst. 10.00
Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības ielā 32, Rīga
Mērķis veicināt zināšanu, viedokļu un pieredzes apmaiņu muzeju jomā Latvijā.
Uzdevums dalīties ar 2018. gadā no jauna iegūtajām zināšanām, iezīmējot tendences
nozarē, var būt arī problēmas un iespējas.
Ar šajā gadā gūto pieredzi, zināšanām un ierosinājumiem piedalās muzeju nozari pārstāvošās
nevalstiskās organizācijas, Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa,
institūcijas, kas sadarbojas ar muzeju nozari.
Aicināti Latvijas Muzeju biedrības biedri, muzeju darbinieki, ar muzeju nozari saistīti
speciālisti un interesenti.
Dienas kārtība:
Ievads
10.00
Latvijas Muzeju biedrības (LMB) priekšsēdētāja Zane Grīnvalde
10.15
Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja Anita
Jirgensone
Pētījumi
10.30
Anda Laķe, Latvijas Kultūras akadēmija
“Latvijas muzeju nozīme dažādām sabiedrības mērķgrupām: muzeju un
sabiedrības mijiedarbība”
Muzeju pārvaldība
11.00
Jānis Garjāns, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētājs
“Latvijas Muzeju padomes loma nozares attīstībā”
11.15
Ineta Zelča Sīmansone, domnīcas “Creative Museum” vadītāja
“Valsts pārvaldes reformu plāns 2020 kā iespēja muzeju pārvaldības
modernizēšanai Latvijā”
Profesionālā pilnveide
11.30
Una Sedleniece, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība
“Atziņas no Baltijas muzeoloģijas vasaras skolas” (referents tiek precizēts)
11.45
Antra Medne, Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja
(ICOM LNK)
“Secinājumi pēc konferences “Personība un laiks muzeja ekspozīcijā””
12.00
Ieva Priede, LMB
“Iegūtās zināšanas profesionālās pilnveides programmā “Rītdienas muzejs””

Muzejpedagoģija
12.15
Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore, Latvijas muzejpedagogu neformālas
iniciatīvas “Nedarbnīca” vadītāja
“Muzeju darbinieku profesionālās lietpratības attīstības iniciatīvas”
12.30

Kafijas pauze

Komunikācija
13.00
Sanita Kossoviča, Memoriālo muzeju apvienības zinātniskā sekretāre un Elīna
Vikmene, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle
“Jauniegūtās zināšanas “Radošās Eiropas” seminārā “Ceļā uz digitālo
stratēģiju"”
13.25
Maija Jaunzeme, Imanta Ziedoņa muzeja projektu vadītāja
“Muzeju simpozijs”
Starptautiskā sadarbība
13.40
Kristīne Skrīvere, LMB
“26. NEMO konference “Muzeji ārpus rāmjiem”
Ar skatu 2019. gadā
13.55
Interaktīva nodarbība semināra dalībniekiem, diskusijas un jautājumi
14.20
Noslēgums un kopīgs foto
Pieteikšanās līdz 2018. gada 5.decembrim, sūtot pieteikumu uz muzeji@muzeji.lv.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Zane Grīnvalde
LMB valdes priekšsēdētāja
Tālr. 29418187
E-pasts: muzeji@muzeji.lv

