MUZIEJØ GALIMYBËS DALYVAUTI
TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE
Giedrë STANKEVIÈIÛTË
Gal nebus per dràsu teigti, kad daugelis muziejø darbuotojø sutiktø dalyvauti tarptautiniuose projektuose, vykti staþuotis á uþsienio muziejus ar priimti kolegas ið svetur. Lietuvos muziejø darbuotojai supranta, kad bendradarbiavimas su
uþsienio partneriais gali duoti apèiuopiamø rezultatø gerinant darbo kokybæ, ástaigos materialinæ bazæ ir keliant darbuotojø motyvacijà gerai dirbti.
Vis dëlto verta patiems savæs paklausti, ar ryþtingai imamës tarptautiniø projektø inicijavimo veiksmø, ar þinome, kur
ir kokios informacijos ieðkoti? Ðioje publikacijoje naudingø
nuorodø, patarimø apie tarptautinius projektus galës rasti ne
tik muziejininkai, bet ir kitø kultûros ástaigø darbuotojai.

EUROPOS SÀJUNGOS PROGRAMOS
Europos Sàjunga (toliau – ES) propaguoja tarptautiná ir
tarpinstituciná bendradarbiavimà bei darbuotojø mobilumà.
Yra sukurta ávairiø programø, kurios skirtos kultûros projektams finansuoti ir skirtingø ðaliø kultûros institucijø bendradarbiavimui plëtoti. Muziejai, kaip ir kitos privaèios ir
vieðos kultûros ástaigos, kasmet gali dalyvauti pagrindinëje
ES kultûros programoje „Kultûra 2007“. Ji finansuoja keliø
tipø bendradarbiavimo projektus: ágyvendinamus 3 ðaliø ir
trunkanèius iki 2 metø, daugiameèius (trunkanèius 3–5 me91
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tus, tokius projektus ágyvendina 6 ðalys) ir bendradarbiavimo su treèiosiomis ðalimis (treèiàja ðalimi kasmet ávardijama
kita valstybë). Projektai gali bûti susijæ su bet kuria kultûros sritimi ar meno ðaka. Informacijà apie galimybes dalyvauti programoje „Kultûra 2007“ teikia Kultûros kontaktø
biuras, kurio interneto portale http://www.kultura2007.lt galima rasti programos naujienas, informacijà apie seminarus, projektø pavyzdþius ir nuorodas á partneriø paieðkos sistemas.
Puikus dalyvavimo ðioje programoje pavyzdys – Lietuvos
energetikos muziejaus partnerystë Danijos Darbininkø muziejaus inicijuotame projekte „Dream Factories“ (2007–
2010). Projekto metu sukurta kilnojamoji paroda, skirta pramonës ir modernizmo þenklams Baltijos jûros regione 1945–
1990 m., – kiekvienos ðalies „svajoniø fabrikas“.
Jau kuris laikas kalbama apie naujà ES programà, skirtà
kultûriniam bendradarbiavimui su Rytø kaimynystës ðalimis
skatinti. Tai Europos Sàjungos Kaimynystës politikos Rytø
partnerystës dalis. Programos tikslai – stiprinti tiksliniø ðaliø kultûros sektoriaus darbuotojø gebëjimus, remti pilietinës visuomenës dalyvavimà formuojant kultûros politikà tikslinëse ðalyse, kurti palankias sàlygas kultûrinei veiklai.
Programa bus vykdoma 2011–2014 metais. Ið jos bus
dengiama 80 % projektø biudþeto (nuo 400 iki 700 tûkst.
eurø). Tai dar viena galimybë gauti finansavimà bendroms
kultûrinëms iniciatyvoms su Rytø kaimynëmis – Ukraina,
Baltarusija, Moldova, Gruzija, Armënija ir Azerbaidþanu.
Skaitmenintu kultûros paveldu Europoje susidomëta gerokai anksèiau nei Lietuvoje, todël nëra keista, kad senosios
ES narës – Italija, Belgija, Prancûzija, Graikija ir kitos – jau
nuo 2002 m. buriasi á tinklus, skirtus skaitmeninimo temai.
Pirmasis Europoje skaitmeninimui skirtas ðaliø ministerijø
tinklas buvo MINERVA („Ministerial Network for Valorising Activities“), kuris tapo pagrindu vëlesnëms skaitmeninimo iniciatyvoms. 2005 m. pradëta MICHAEL („Multilingual
Inventory of Cultural Heritage in Europe“) projekto veikla,
o 2009 m. susikûrë skaitmeninto kultûros paveldo tinklas DCNET („Digital Cultural Heritage Network“). Taip pat reikë92
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tø paminëti Europos skaitmeninæ bibliotekà „Europeana“
(http://www.europeana.eu), kuri pradëta kurti 2007 m., ir jà
lydinèius projektus ATHENA, „Europeana Local“, „Judaica“
ir kt. Ankstesnieji projektai buvo finansuojami ið eTEN ir
eContentplus programø, o nuo 2007 m. Europos Komisija vieðajam interesui skirtas elektronines paslaugas finansuoja ið Informaciniø ir komunikacijos technologijø politikos rëmimo programos CIP ICT PSP („The Competitiveness and Innovation
Framework Programme Information and Communication
Technologies Policy Support Programme“), kuri tæsis iki
2013 metø (programos svetainë anglø kalba – http://ec.
europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm).
Atminties institucijoms aktualu tai, kad antroji ICT PSP
programos tema skirta skaitmeninëms bibliotekoms. Dþiugu,
kad egzistuoja toks prioritetas, taèiau reikëtø atkreipti dëmesá, kad finansuojami tik stambûs jungtiniai projektai, todël bûtina turëti partnerius arba prisijungti prie partneriø
ieðkanèiø projektø iniciatoriø (pavyzdþiui, A tipo projektams
sudaromi konsorciumai ið 6 valstybiø atstovø, B tipo – keturiø, o teminius tinklus turi sudaryti bent 7 valstybës). Muziejai daþnai kvieèiami prisijungti prie inovatyviø informaciniø technologijø projektø ir tapti ekspertais, naujoviø testuotojais. Be abejo, norint dalyvauti tokiuose projektuose, reikia
papildomø muziejaus þmogiðkøjø ir finansiniø iðtekliø. ICT
PSP programos kvietimai teikti paraiðkas skelbiami kasmet.
Skiriamas finansavimas yra dalinis, todël, prieð pradedant
rengti paraiðkà finansavimui gauti, reikia gerai ávertinti savo
indëlio á projektà galimybes, o partneriø ieðkoti interneto
svetainëje http://www.ideal-ist.net arba per nacionalinius kontaktinius asmenis (rekomenduojama kreiptis á Informacinës
visuomenës plëtros komitetà – http://www.ivpk.lt).
Pavyzdþiui, ICT PSP programa finansuoja projektà „Europeana Regia“ – viduramþiø ir Renesanso Europos karaliðkøjø rankraðèiø skaitmeninæ bibliotekà. Projektà koordinuoja
Nacionalinë Prancûzijos biblioteka. Projekte taip pat dalyvauja Belgijos ir Vokietijos bibliotekos bei Valensijos universitetas (Ispanija). Tai bendradarbiavimo tarp bibliotekø pro93
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1 pav. Lietuvos
ir Lenkijos
bendradarbiavimo
per sienà
programos
teritorija

jektas, kurio tikslas – pasiekti, kad kuo didesnë neákainojamo kultûros paveldo dalis taptø prieinama Europos pilieèiams ir tuo árankiu turi tapti „Europeana“.
Parama kultûros ir skaitmeninimo projektams galima pasinaudoti ir per Europos teritorinio bendradarbiavimo, kaimynystës ir partnerystës programas. Ðios programos finansuojamos ið Europos regioninës plëtros fondo lëðø. Programose gali dalyvauti ástaigos ið atitinkamø Lietuvos apskrièiø
ar miestø. Èia iðskirsime penkias ðio tipo programas, kuriø
prioritetai susijæ su kultûra.

LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO
PER SIENÀ PROGRAMA (http://www.lietuva-polska.eu)
„Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sienà programos“ (http://www.lietuva-polska.eu) prioritetas 1.3. skirtas
kultûros bei istorijos paveldui iðsaugoti. Programos teritorija
Lietuvoje apima Marijampolës ir Alytaus apskritis, o Lenkijoje – Balstogës-Suvalkø ir Elko subregionus. Taip pat gali
prisijungti gretutiniai regionai – buvusioms Tauragës, Kauno ir Vilniaus apskritims priklausiusios savivaldybës (be Vil94
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2 pav. Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per sienà
programos teritorija

niaus miesto savivaldybës) bei Lomþos ir Olðtyno subregionai. Projekte gali dalyvauti nuo 2 iki 8 partneriø ið paminëtø Lietuvos ir Lenkijos teritorijø. Projektai, kuriø vertë ne
maþesnë kaip 100 000 eurø, finansuojami 85 %. Daþniausiai tai infrastruktûros projektai. Maþesnieji bendri Lietuvos
ir Lenkijos regionø projektai finansuojami ið Smulkiøjø projektø fondo (http://www.spf-info.eu).
Pavyzdþiui, ið Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos paremtas Ðakiø ir Goldapo savivaldybiø projektas
„Meno vaivorykðtë – 1“, kurio tikslas – skatinti tæstiná ðiø
savivaldybiø jaunimo bendradarbiavimà kultûros srityje. Meno mokyklose besimokantis jaunimas dalyvavo bendruose vasaros menø ir muzikos pleneruose ir pristatë jø rezultatus
vietos bendruomenëms.

LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO
PER SIENÀ PROGRAMA (http://www.latlit.eu)

Ðiuose projektuose turi dalyvauti bent po vienà partnerá ið Lietuvos ir Latvijos teritorijø: Klaipëdos, Telðiø, Ðiauliø, Panevëþio, Utenos ir Kauno (gretutinë teritorija);
95
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3 pav. Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo
per sienà programos
teritorija

Kurþemës, Þiemgalos ir Latgalos regionø. Ið programos lëðø
apmokama iki 85 % visø projekto iðlaidø. Kultûros organizacijos galëtø programai teikti projektus, skirtus aktyviai ir
darniai bendruomenei sukurti, pasienio regionø patrauklumui didinti.
Graþus pavyzdys – á projektà „Meno tiltas“ susibûræ
Liepojos, Klaipëdos ir Panevëþio lëliø teatrai. Bendradarbiaudami jie surengë lëliø ir gatvës teatro festivalius, kurie tapo kultûrinio miestø gyvenimo dalimi ir turistø lankomais renginiais.

LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS
BENDRADARBIAVIMO PER SIENÀ PROGRAMA
(http://www.enpi-cbc.eu)
Ði programa pradëta ágyvendinti 2009 m. Programoje dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos buvusiø Panevëþio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir Kauno apskrièiø teritorijose
esanèios savivaldybës bei Baltarusijos Vitebsko, Mogiliavo,
Minsko ir Gardino sritys. Kultûros organizacijoms aktualios
ðios programoje numatytos priemonës: 1.4. „Kultûrinio ir istorinio paveldo apsauga bei rëmimas, turizmo abipus sienos
skatinimas“; 1.5. „Socialiniø ir kultûriniø tinklø kûrimas bei
96
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4 pav. Projekto „Baltijos muziejai 2.0“ partneriø þemëlapis

bendruomeniø stiprinimas“. Projekte turëtø dalyvauti maþiausiai vienas partneris ið ES valstybiø nariø (Lietuvos ir
(arba) Latvijos) ir maþiausiai vienas partneris ið Baltarusijos.
Projekto paramos gavëjas yra vienas, o partneriø skaièius neribojamas. Norint palengvinti partneriø paieðkà organizuojami ðios programos partneriø paieðkos forumai.

PIETØ BALTIJOS PROGRAMA

(http://www.southbaltic.eu)
Programa apima Baltijos jûros pietuose esanèias valstybes.
Bendrus projektus ðiai programai gali teikti organizacijos ið
Klaipëdos apskrities, Lenkijos ir Vokietijos ðiaurës regionø,
Danijos Bornholmo salos, Ðvedijos Kalmaro, Blekingës ir Skanes apskrièiø. Kaip gretutinës teritorijos gali dalyvauti ir buvusiø Tauragës, Telðiø teritorijose esanèios savivaldybës bei
97
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kitø ðaliø gretimi regionai. Pietø Baltijos programa taip pat
remia kultûrà – 2.3. prioritetas skirtas subalansuotam gamtos ir kultûros paveldo panaudojimui, regioninei plëtrai, o
2.4. – vietos bendruomeniø iniciatyvoms skatinti. 2010 m.
spalio mënesá paskelbtas ðeðtasis programos kvietimas.
2008 m. beveik 1 mln. eurø buvo skirtas Baltijos ðaliø
okeanografijos muziejø projektui, kurá sudaro 6 partneriø ið
Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos konsorciumas. Partneriai, gavæ projektui skiriamø lëðø, kuria turizmo informacijos sistemas – techninius informacijos ir komunikacijos árenginius okeanografijos muziejams. Lietuvai ðiame projekte atstovauja Lietuvos jûrø muziejus.

BALTIJOS JÛROS REGIONO 2007–2013 METØ
TARPVALSTYBINIO BENDRADARBIAVIMO
PROGRAMA (http://eu.baltic.net)

Tarp ðios programos prioritetø kultûros nëra, taèiau kultûros paveldo skaitmeninimo srityje dirbantys muziejai gali pretenduoti á 4 prioritetà – „Patrauklûs ir konkurencingi miestai
ir regionai“. Projektà ágyvendinti turëtø bent 3 organizacijos
ið 3 skirtingø programoje dalyvaujanèiø ðaliø – Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ðvedijos ir ðiaurinës Vokietijos dalies, ðiaurës vakarø Rusijos, Baltarusijos, Kaliningrado srities. Dvi ðalys turi bûti ES narës.

ÐIAURËS ÐALIØ KULTÛROS PROGRAMOS

Bendradarbiavimà su ðiaurinëmis Lietuvos kaimynëmis skatina Ðiaurës ðaliø kultûros biuras („Nordic Culture Point“)
ir Ðiaurës ðaliø kultûros fondas („Nordic Culture Fund“).
Iðsamià informacijà apie ðias programas teikia Ðiaurës ministrø tarybos biuras Lietuvoje (http://www.norden.lt).
Ðiaurës ðaliø kultûros fondas (http://www.nordiskkulturfond.org) finansuoja maþiausiai trijø Ðiaurës ðaliø ir autonominiø srièiø (Islandijos, Danijos, Suomijos, Norvegijos,
Ðvedijos, Farerø salø, Grenlandijos, Alandø salø) bendradarbiavimo projektus, prie kuriø gali prisijungti kitø ðaliø
kultûros ástaigos. Iki 85 % projekto vertës finansuojami maþi
98
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(ne daugiau kaip 100 000 Danijos kronø vertës) ir dideli
(daugiau kaip 100 000 Danijos kronø vertës) meno, teatro, muzikos ir kitø kultûros srièiø projektai, kuriais siekiama skatinti Ðiaurës ðaliø kultûriná bendradarbiavimà.
Paminësime dvi Ðiaurës ðaliø kultûros biuro programas,
kurios remia ávairias kultûrinio bendradarbiavimo formas.
Ðiaurës ir Baltijos ðaliø kultûrinë mobilumo programa finansuoja trumpalaikiø (1 metø trukmës) ir ilgalaikiø (3 metø)
bendradarbiavimo tinklø projektus, skirtus tobulinti meninius
ágûdþius ir plëtoti kultûrinæ veiklà Ðiaurës–Baltijos ðaliø meno ir kultûros srityse. Prioritetas skiriamas naujiems tinklams
ir bendradarbiavimo projektams, kurie átraukia ávairiø meno
ir kultûros srièiø operatorius. Tinklui sukurti reikia bent 3
partneriø ið Ðiaurës ar Baltijos ðaliø.
Ðiaurës ðaliø kultûros ir meno programa remia visø srièiø
meno ir kultûros profesionalø bei mëgëjø vykdomus meninius projektus, kurie susijæ su meno, kultûros produkto sukûrimu ir komunikacija arba gebëjimø vystymu, kritika ir
pasidalijimu þiniomis. 2010–2012 m. prioritetinë sritis –
Ðiaurës ðaliø kultûros paveldas bei kultûros ávairovë. Remiamuose projektuose turi dalyvauti partneriai maþiausiai ið dviejø Ðiaurës ðaliø ir (arba) autonominiø srièiø bei gali dalyvauti ir kitø ðaliø atstovai (taip pat ir Baltijos ðaliø).
Pavyzdþiui, 2009 m. finansuotas Baltijos raðytojø tarybos
projektas „Virtuali Baltijos jûros biblioteka“, kurio tikslas yra
sukurti literatûros rinkiná ið tekstø – 11 kalbø antologijø ir
paskelbti já internete.

SKAITMENINTO KULTÛROS PAVELDO
SKLAIDOS PROGRAMA (http://www.lrkm.lt)

Nauja galimybë skaitmeninimu besirûpinanèioms Lietuvos kultûros ástaigoms gauti daliná finansavimà ðios srities
projektams – nuo 2010 m. Lietuvos Respublikos kultûros
ministerijos vykdoma „Skaitmeninto kultûros paveldo sklaidos programa“ (http://www.lrkm.lt). Ið jos kasmet bus net
iki 90 % finansuojami projektai, kuriais siekiama skleisti muziejø, bibliotekø ir archyvø saugomas kultûros vertybes skait99
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menine forma, skatinti naudoti skaitmeniná turiná edukaciniuose procesuose, turtinti visuomenës laisvalaiká ir sudaryti
galimybæ visuomenei geriau susipaþinti su skaitmenintu kultûros paveldu. Ypaè akcentuojami programos prioritetai –
skaitmeninimo srities specialistø mokymo, kvalifikacijos këlimo, tarptautiniai skaitmeninimo, ávairiø institucijø (taip pat
ir privaèiø) bendradarbiavimà skatinantys projektai. Lietuvoje vis dar pasigendama ástaigø atvirumo bendriems projektams su partneriais ið Lietuvos ar uþsienio. Ðia programa siekiama paskatinti muziejus ir kitas atminties institucijas dalyvauti tarptautiniuose projektuose, pavyzdþiui, finansuojamuose ið ICT PSP programos, ir gauti trûkstamà lëðø dalá ið
valstybës biudþeto. Pavyzdþiui, 2010 m. parama skirta Lietuvos aviacijos muziejaus parengtam projektui „Skaitmeninë
demonstracija ir edukacinë programa „Lituanikos þygis“.
Muziejø projektai taip pat gali pretenduoti ir á kitø Kultûros ministerijos vykdomø programø finansavimà – Leidybos
projektø, Muziejinës veiklos, Tarptautinio kultûrinio bendradarbiavimo, Valstybës stipendijø, Kultûros rëmimo fondo.

VALSTYBËS INVESTICIJØ PROGRAMA
Kasmet priimami projektai Valstybës biudþetui per „Valstybës investicijø programà“ (http://www.finmin.lt/c/portal/
layout?p_l_id=PUB.1.63). Valstybës institucijos, ástaigos ir
ámonës, savivaldybiø ástaigos ir ámonës gali parengti ir teikti
Finansø ministerijai investicijø planus – vykdomø arba siûlomø vykdyti programø priemones. Savivaldybiø muziejai dël
finansavimo taip pat gali kreiptis á savo savivaldybes.

MOBILUMO PROGRAMOS

Lietuvos muziejininkai savo darbe kasdien susiduria su naujais iððûkiais, kuriuos lemia kultûros politika, besikeièianèios
technologijos ir visuomenës poreikiai. Norint prie jø prisitaikyti, bûtina kelti kvalifikacijà, semtis patirties ið kitø ðaliø muziejininkø. Mobilumo projektus Europoje finansuoja
ES, Ðiaurës ðaliø ir atskirø valstybiø fondai bei programos,
todël norintiems staþuotis uþsienyje reikëtø gerai ásiskaityti á
100
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finansavimo taisykles ir surasti geriausiai darbuotojo poreikius ir ástaigos tipà atitinkantá finansavimo bûdà.

EUROPOS KULTÛROS FONDAS

(http://www.eurocult.org)
Ðis fondas finansuoja bendradarbiavimo projektus ir teikia dotacijas menininkø ir kultûros darbuotojø kelionëms.
Fondas remia tik nevyriausybines organizacijas, vieðàsias ástaigas, dirbanèias kultûros srityje. Valstybiniø ástaigø ðis fondas
neremia, taip pat nefinansuojamos ástaigos, kurios dirba tik
kultûros paveldo srityje. Fondo pranaðumas tas, kad paraiðkos dël kelioniø finansavimo priimamos iðtisus metus, likus
ne maþiau kaip 8 savaitëms iki kelionës.

ÐIAURËS IR BALTIJOS ÐALIØ
MOBILUMO PROGRAMOS

Ne valstybës ástaigø darbuotojams skirtas Ðiaurës ir Baltijos ðaliø kultûrinës mobilumo programos mobilumo finansavimo modulis (http://www.kknord.org/lang-en/cultureprogrammes/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture).
Finansuojamos trumpalaikës (savaitës trukmës) Baltijos ðaliø
menininkø ir kultûros darbuotojø staþuotës Ðiaurës ðalyse.
Valstybës finansuojamuose muziejuose ir kitose kultûros ástaigose dirbantys specialistai dël mobilumo projektø finansavimo
gali kreiptis á „Ðiaurës ir Baltijos ðaliø vieðojo administravimo
mobilumo programà“. Informacijà apie jà teikia Ðiaurës ministrø tarybos biuras (http://www.norden.lt). Ði programa skirta
tarpvalstybiniams ryðiams stiprinti, todël projekte turi dalyvauti bent 3 partneriai ið skirtingø valstybiø: po vienà ið Ðiaurës
ðaliø (Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Ðvedijos) ir Baltijos ðaliø (Lietuvos, Latvijos, Estijos). Finansuojamos staþuotës,
mokymai, trumpalaikiai darbiniai vizitai. Pareiðkëjams keliamas
reikalavimas gerai mokëti anglø kalbà. Kiekvienø metø pradþioje skelbiamas konkursas, todël, ið anksto susiradus partnerius
kitose ðalyse ir dalá projekto lëðø (programa finansuoja iki 70 %
iðlaidø), galima teikti projekto paraiðkà. Lietuvos dalyvavimo pro101
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gramoje pavyzdys – 2009 m. projektas „Miesto peizaþø iðsaugojimas“, kurá vykdo Vilniaus piliø direkcija su partneriais
ið Norvegijos ir Ðvedijos.

LEONARDO DA VINCI PROGRAMA

Universaliausia darbuotojø mobilumà ES finansuojanti programa yra „Leonardo da Vinci“, kurià Lietuvoje administruoja Ðvietimo mainø paramos fondas (http://www.smpf.lt).
Kultûros darbuotojams reikëtø pretenduoti á PLM tikslinæ
grupæ – darbuotojø (ávairaus amþiaus ir profesijos dirbanèiø
asmenø), absolventø mobilumas. Organizacijos gali gauti finansavimà darbinëms staþuotëms uþsienio ámonëse ar mokymo institucijose nuo 2 iki 26 savaièiø. Pakanka susirasti vienà partnerá kitoje ES ðalyje ir parengti vizito planà, kurio
tikslas bûtø kelti kvalifikacijà, tobulinti profesines þinias ir
ágûdþius, keistis patirtimi su kolegomis, uþmegzti naudingus
partnerystës ryðius ar ágyti tarptautinio bendradarbiavimo,
projektø valdymo patirties. Pats mobilumo projektas turëtø
trukti nuo 6 iki 24 mënesiø. Á vizità vykti gali ir darbuotojø grupë, taèiau vienas projekto dalyvis gali vykti tik vienà
kartà. „Leonardo da Vinci programos“ mobilumo projektø
konkursai skelbiami kasmet vasario mënesá.
2009 m. finansavimà ið „Leonardo da Vinci programos“
gavo ðie projekto „Culture Projects for Urban People“ vykdytojai:
Vieðoji ástaiga „Menø gatvë“, Klaipëdos miesto dailës parodø
rûmai bei Maþosios Lietuvos istorijos muziejus. Gavus finansinæ paramà ið ðios programos, kultûros projektuose dirbantys
6 þmonës buvo komandiruoti á 6 savaièiø trukmës vizitus Turkijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Kelioniø tikslas buvo, pasitelkiant kitø ðaliø patirtá, kelti kvalifikacijà, tobulinti ágûdþius
vadybos, meno, kultûros srityse.

GULLIVER CONNECT (http://www.gulliverconnect.org)

Verta paminëti ir „Gulliver Connect“ – seniausià ir lanksèiausià mobilumo programà Europoje. Ði Felix Meritis centro mobilumo programa finansuoja jaunø menininkø, meno
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vadybininkø bei kultûros operatoriø staþuotes Europoje ir uþ
jos ribø. Programos tikslas – skatinti bendradarbiavimà tarp
menininkø ir kultûros operatoriø visoje Europoje ir kaimyninëse ðalyse, ypaè daug dëmesio skiriant Vidurio ir Rytø
Europos ðalims bei buvusioms socialistinëms valstybëms. Kvietimuose teikti paraiðkas nurodoma, kokiø ðaliø menininkai
ir kultûros darbuotojai atitinkamais metais gali kreiptis dël
paramos. „Gulliver Connect“ skirta specialistams, turintiems
2–3 metø patirtá vaizduojamøjø menø, naujosios medijos, projektø koordinavimo ir meno vadybos srityse. Taip pat priimamos norinèiø priimti staþuotojus organizacijø paraiðkos. Lietuvoje yra nemaþai pavyzdþiø, kai menininkai, kultûros darbuotojai ar organizacijos dalyvavo „Gulliver Connect“ mobilumo programoje. Teatro laboratorijos „Atviras ratas“ aktorius
Justas Tertelis staþavosi Budapeðte Kretakör fonde, o Raganiukës teatras priëmë Bosnijos ir Hercegovinos menininkæ ið
Dramos edukacijos centro.
***
Lietuvos muziejø darbuotojai turi nemaþai galimybiø inicijuoti tarptautinius projektus, prisijungti prie Europoje
ágyvendinamø tarptautiniø projektø ar vykdyti projektus kartu
su Rytø kaimynëmis. Sëkmingi bendradarbiavimo pavyzdþiai
rodo, kad muziejaus kuklûs finansiniai iðtekliai ne visada yra
kliûtis dalyvauti bendruose projektuose su partneriais ið uþsienio ar semtis patirties kitose institucijose.
Parengta pagal informacijà, skelbiamà Kultûros kontaktø
biuro interneto svetainëje http://www.kultura2007.lt, Lietuvos Respublikos kultûros ministerijos interneto svetainëje
http://www.lrkm.lt ir kituose tekste paminëtuose interneto leidiniuose (þiûrëta 2010-09-06)
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