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PAMINÉTA TARPTAUTINÉ MUZIEJÙ DIENA
Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografi- susidomëjimo. Atëjo kelios mokiniø grupës, stujos instituto mineralø muziejus kartu su Lietuvos dentai, lankësi ðeimos su ávairaus amþiaus vaiir kitø ðaliø muziejais 2012 m. geguþës 18 d. mi- kais. Nors dalyvauta daugelyje panaðiø renginëjo Tarptautinæ muziejø dienà. Ðiemet Tarptau- niø, muziejus tokio dëmesio sulaukë pirmà kartinë muziejø diena buvo ðvenèiama 35-àjá kar- tà. Iki vëlyvo vakaro muziejuje vienu metu butà. Kasmet ICOM Konsultacinis komitetas pa- vo apie 2030 lankytojø. Visi norintys muziejaus
siûlo temà, kurià muziejai gali interpretuoti. Ðiø ekspozicijà galëjo apþiûrëti ilgiau nei áprasta (iki
metø Tarptautinës muziejø dienos tema buvo 20 val.), lankytojams buvo papasakota apie muMuziejai besikeièianèiame pasaulyje. Nauji ið- ziejaus ekspozicijas, parodyti graþiausi ir ádoðûkiai, nauji ákvëpimai. Tai  siekis parodyti vi- miausi mineralai, uolienos, fosilijos, meteoritai
suomenei, kad muziejai dràsiai pasitinka esa- bei kiti eksponatai, papasakota muziejaus atsiramas ir nepaprastu greièiu kintanèias sàlygas. dimo istorija. Neliko abejingø gamtos nupieðtiems
Ðiø metø Muziejø dienos temos interpretavimas buvo labai platus ir prisitaikyti prie temos buvo lengva.
Nuo 1978 m. ði ðventë geguþës 18 d. minima 150 pasaulio ðaliø. 1977 m. Maskvoje vyko 11-oji Tarptautinës muziejø tarybos konferencija
(ICOM), kurioje buvo nuspræsta minëti Tarptautinæ muziejø
dienà, kuri gali trukti dienà, savaitgalá ar net visà savaitæ.
Ávairiø ðaliø muziejuose rengiamos atvirø durø dienos,
konferencijos. Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis Kultûros ministerijos Ádomu mineralus paèiupinëti rankomis...
duomenimis, skelbia, kad praëjusiais metais ðalyje veikë
105 muziejai, juose apsilankë
2,7 mln. lankytojø.
2012-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti Muziejø metais. Pagrindinis
Muziejø metø programos tikslas  atkreipti valstybës ir visuomenës dëmesá á muziejø
vykdomà svarbià misijà saugoti kultûros ir istorijos vertybes
bei ðviesti visuomenæ. Muziejaus dienos renginiai átraukti á
Muziejø metø programà.
Mineralø muziejus geguþës
18 d. sulaukë didelio lankytojø Smalsûs buvo ir patys maþiausi...
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raðtams ar sukurtoms kristalø
formoms. Atskirame kampelyje vyko praktiniai uþsiëmimai
moksleiviø grupëms ir visiems
norintiesiems: èia buvo galima
paimti á rankas paruoðtus pavyzdþius, pajusti jø svorá, atidþiau paþiûrëti sudëtá, pauostyti ar net palaiþyti. Buvo mokoma pagal akmens savybes
(blizgesá, spalvà, skaidrumà,
kietumà, skalumà, trapumà, lûþá, magnetingumà ir kt.) paèiais
paprasèiausiais bûdais nustatyti mineralus ir uolienas, apibûdinti fosilijas. Juk nuostabu,
apþiûrëjus paprastà lauko akmenëlá, perskaityti jame uþfiksuotà jo dabartá ir praeitá, veiksnius, kurie lëmë ne tik jo, bet
ir visos Þemës formavimàsi ir
pasikeitimus. Á uþsiëmimus lankytojai atsineðë ir savo rastø,
namuose saugomø ádomiø mineralø ir uolienø. Galima dràsiai sakyti, kad á muziejø tà dienà atëjo tikrieji gamtos ir akmenëliø mylëtojai.
Tarptautinë muziejø diena 
muziejininkams ðventë, kuri
ðvenèiama dirbant, nes ði diena, be abejo, yra skirta visuomenei. Muziejø dienos tikslas 
ðviesti visuomenæ. Tarptautinë
muziejø diena yra tik viena ið
progø propaguoti muziejø, padaryti ðventæ savo lankytojams,
praplësti lankytojø ratà, suteikti
jiems ypatingas sàlygas, pamëginti sudominti jaunàjà kartà ir
atkreipti visø dëmesá á muziejø
reikðmæ visuomenei. Ðventë
ypaè tiems, kurie galbût ðiaip á
muziejø neuþeina. Geras bûdas siekti, kad muziejus atsivertø kuo platesnei lankytojø
auditorijai, ypaè jaunajai kartai.
Buvo smagu sulaukti didelio
bûrio lankytojø, nuoðirdaus susidomëjimo ir ta proga parodyti
graþiausias muziejaus vertybes. Ði diena suvienijo visus
Europos muziejus bendrai
ðventei ir graþiems renginiams.
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Mineralai savo groþiu pakerëjo tiek suaugusius, tiek vaikus...

Pasitelkus lupà, uþraðø akmenyje galima perskaityti daug daugiau...

Lankytojø laukë skaitymui paruoðta kolekcija ir priemonës (B. Poðkienës
nuotraukos).

