LMB darbība 2012. gadā
Latvijas Muzeju biedrība apvieno 100 valsts, pašvaldību, privātos un
autonomos muzejus. 2012. gadā biedrībā ietājās Liepājas Virtuālais Kino
muzejs, Latvijas Kultūras akadēmijas E.Smiļģa Teātra muzejs un Bārtas
muzejs.
2012. gadā Latvijas Muzeju biedrība turpināja organizēt seminārus,
kurus apmeklēja ne tikai muzeju speciālisti, bet arī citu radniecīgu
organizāciju pārstāvji, kopskaitā vairāk par 200:
20. janvārī “Brīvprātīgo darbs muzejā”
9. februārī “Kā uzrakstīt labu preses relīzi?”
10. februārī seminārs „Kā inovatīvi izmantot muzeja krājumu?”,
2. oktobrī seminārs „Virtuālais muzejs”,
14. novembrī seminārs „Muzeju tehniskais aprīkojums”,
3. decembrī seminārs „Darbs ar sociālajiem medijiem”.
Pateicoties iepriekšējās LMB priekšsēdētājas Inetas Sīmansones
Zelčas ieguldījumam, 2012. gada 27. aprīlī LMB sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo mākslas muzeju rīkoja konferenci “Starpkultūru dialoga un sociālās
integrācijas iespējas muzejos”. Konference iekļāvās Eiropas mēroga muzeju
sadarbības projekta “Muzejs, kurš mācās” programmā. Konferenci apmeklēja
gandrīz 100 interesentu.
Saistībā ar Starptautisko Muzeju dienu, 2012. gada 25. maijā LMB
organizēja tradicionālos profesionālos svētkus Latvijas muzeju speciālistiem
Latvijas Dzeolzceļa vēstures muzejā, pasniedzot nozares gada balvu piecās
nominācijās: inovatīvā krājuma izmantošana, ģimenei draudzīgākais muzejs,
gada ekspozīcija, gada publikācija, mūžizglītības projekts muzejā. Pasākumu
apmeklēja vairāk nekā 300 muzeju darbinieku.
Paldies kolēģiem Latvijas Kara muzejā, Latvijas Dzelzceļā vēstures
muzejā, Kino muzejā, Liepājas Virtuālā Kino muzejā, Ojāra Vācieša muzejā,
Latvijas Okupācijas muzejā, Aleksandra Čaka muzejā, Latvijas Nacionālajā
mākslas muzejā, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, Preiļu
novada vēstures un lietišķās mākslas muzejā, Rakstniecības un mūzikas
muzejā, Latvijas Dabas muzejā, kuri semināros uzstājās kā lektori un laipni
atvēlēja savas telpas LMB pasākumiem.
LMB priekšsēdētāja divas reizes 2012. gada laikā vērsusies Valsts
kultūrkapitāla fondā, lūdzot rast iespēju atjaunot speciālu mērķprogrammu un
līdz ar to finansējumu muzejiem.
Par šo problēmu 2012. gada 19. decembrī informēti arī Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi sēdē par Latvijas muzeju
attīstības problēmām.

2011. gadā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu ir izveidota Latvijas
Muzeju biedrības mājas lapa
www.muzeji.lv.
2013. gada VKKF
mērķprogrammā „Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts”
konkursā LMB ir ieguvusi Ls 1500.00 finansējumu, kas tiks izmantots
redaktora algai un tehnisku problēmu risināšanai.
2011. gadā LMB mājas lapu apmeklēja 18049 unikālie apmeklētāji
30034 reizes, vidējais apmeklējuma ilgums – 3,14 minūtes, 2012. gadā LMB
mājas lapu apmeklēja 50061 unikālais apmeklētājs 79744 reizes, vidējais
apmeklējuma ilgums – 2,39 minūtes. Gan 2012. gadā, gan 2013. gadā jaunu
mājas lapas apmeklētāju īpatsvars ir vairāk nekā 60%.
LMB mājas lapa ir medijs, kas pārstāv lielu daļu Latvijas muzeju vienā
vietā. LMB mājas lapas muzeju katalogs ir iespēja muzejiem, kuriem nav
savas mājas lapas, pozicionēt sevi kā daļu no Latvijas muzeju piedāvājuma.
Aicinu muzeju pārstāvjus pārskatīt katalogā publicēto informāciju, aktualizēt to
un nosūtīt muzeji@muzeji.lv publicēšanai, kā arī aktīvāk papildināt
informāciju mājas lapas sadaļā ”Vērts redzēt”.
Latvijas muzeju biedrība trešo gadu ir Eiropas Muzeju organizāciju
sadarbības tīkla (NEMO) biedrs. Latvijas Muzeju biedrību NEMO konferencē
Dublinā (Īrija) 2012. gada novembrī pārstāvēja Latvijas Okupācijas muzeja
Izglītības nodaļas darbinieks Dāvis Pumpuriņš.
Iezīmējot turpmāko LMB darbības lauku, plānots, ka, Latvijas Muzeju
biedrība sāks darbu starptautiskā projektā „Oktobermaand Kindermaand” kā
nodibinājuma ”Rīga 2014” apakšpartneris. Projekts paredz, ka katru gadu
oktobra mēneša nedēļas nogalēs muzeji, teātri, kinoteātri, koncertzāles un
citas kultūras iestādes rīkos bezmaksas radošās darbnīcas bērniem vecumā
no 4 līdz 12 gadiem, sniedzot bērniem iespēju sajust kultūras un mākslas
dažādību, kā arī aicinot vecākus aktīvi pavadīt savu brīvo laiku ar bērniem:
(http://www.muzeji.lv/lv/experts/news/oktobermaand-kindermaand/). Plānots,
ka saistībā ar šo projektu 2013. gada decembrī Berlīnē tiks organizēts
seminārs, kurā piedalīsies LMB deleģēts pārstāvis no Latvijas Dabas muzeja.
Latvijas Muzeju biedrības arhīvs nav nodots LMB valdes rīcībā un
arvien atrodas Inetas Sīmansones Zelčas dzīvoklī.
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