LMB darbība 2013. gadā
Latvijas Muzeju biedrība apvieno 100 valsts, pašvaldību, privātos un
autonomos muzejus. 2013. gadā biedrībā iestājās Šokolādes muzejs Laima.
2013. gadā Latvijas Muzeju biedrība organizēja seminārus, kurus
apmeklēja ne tikai muzeju speciālisti, bet arī citu radniecīgu organizāciju
pārstāvji, kopskaitā :
31. janvārī seminārs „Muzeju tehniskais aprīkojums”,
21. martā seminārs “Porcelāna trauki”,
25. aprīlī seminārs „Projekts „Latvijas muzeju interaktīvā karte””,
19. jūnijā seminārs par firmas Glasbau Hahn vitrīnām,
14. novembrī Rolanda Blezūra lekcija „Pirmais iespaids, paliekošais iespaids :
Pārdošana, pārdevēju prezentēšanas prasme”,
5. decembrī seminārs „Līdzsvaru meklējot : saglabāšana, izmantošana,
globalizācija”.

2013. gadā izveidojusies sadarbība starp Latvijas Muzeju biedrību un Latvijas
Restauratoru biedrību, lai apvienojot resursus, rastu iespēju muzeju
saglabāšanas darba speciālistiem un restauratoriem piedāvāt apjomīgākas un
interesantākas semināru programmas. 5. decembrī tika organizēts pirmais
kopīgais Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Restauratoru biedrības
seminārs „Līdzsvaru meklējot : saglabāšana, izmantošana, globalizācija”.
Sadarbība tiks turpināta. Nākamais seminārs arhīvu, bibliotēku, muzeju
saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem „Vēsture nākamībai:
dokumentēšana, saglabāšana, izmantošana“ notiks nākamajā trešdienā,
2014.gada 26.februārī.
Saistībā ar Starptautisko Muzeju dienu, 2013. gada 24. maijā LMB
organizēja tradicionālos profesionālos svētkus Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā muzeju speciālistiem, pasniedzot nozares gada balvu 5
nominācijās: gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā,
ģimenei draudzīgākais muzejs, gada ekspozīcija, gada publikācija,
mūžizglītības projekts muzejā.
Kopumā Latvijas Muzeju biedrības rīkotos pasākumus 2013. gadā
apmeklējis 721 interesents – ne tikai Latvijas Muzeju biedrības pārstāvēto
muzeju speciālisti, bet arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā
ahīva, Latvijas Universitātes bibliotēkas speciālisti un Latvijas Restauratoru
biedrības biedri, Latvijas Mākslas akadēmijas studenti.

Paldies kolēģiem Latvijas Kara muzejā, Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, kuri laipni atvēlēja savas
telpas LMB pasākumiem, kā arī Rīgas Porcelāna muzejam – par
sagatavotajām dāvānām kolēģiem, kuri muzeju nozarē nostrādājuši 25 gadus.
2013. gada sākumā Latvijas Muzeju biedrība saņēma finansiālu
atbalstu VKKF mērķprogrammas „Profesionālu nevaldības kultūras
organizāciju atbalsts“ projektu konkursā (LMB projekts „Interneta mājas lapas
www.muzeji.lv pilnveidošana un uzturēšana“, līguma nr. 2013-1STPNO1050).
2012. gadā LMB mājas lapu apmeklēja 50 061 unikālais apmeklētājs
79 744 reizes, 2013. gadā – 56 019 unikālo apmeklētāju 82 162 reizes. 2012.
gadā jaunu mājas apmeklētāju īpatsvars bija 60,81%, 2013. gadā – 65,59%.
Turpināsies darbs pie starptautiskās sadarbības veicināšanas. Latvijas
muzeju biedrība ceturto gadu ir Eiropas Muzeju organizāciju sadarbības tīkla
(NEMO) http://www.ne-mo.org/ biedrs un kopš 2010.gada beigām arī
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http://www.lemproject.eu/ asociētais partneris. LMB deleģēts pārstāvis
piedalījās NEMO konferencē Bukarestē 2013. gada novembrī.
Latvijas Muzeju biedrības arhīvs nav nodots LMB valdes rīcībā un
arvien atrodas Inetas Sīmansones Zelčas dzīvoklī.

Taiga Kokneviča
Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja

