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Freda Matasa 

(Freda Matassa) 

 

AKTĪVAIS KRĀJUMS: MUZEJA KRĀJUMA ATKĀRTOTA 

IZVĒRTĒŠANA TĀ PLAŠĀKAI UN PILNVĒRTĪGĀKAI IZMANTOŠANAI 

Freda Matasa (Freda Matassa) ir neatkarīga muzeju konsultante un mākslas kolekcijas pārzine, 

bijusī Teita galerijas Krājuma nodaļas vadītāja. Viņa ir UNESCO Kultūras tīkla Lielbritānijas 

muzeju pārstāve un Eiropas Standartizācijas komisijas Lielbritānijas ekspertu pārstāve. 2008. 

gadā viņa tika iecelta par kultūras ministra pirmo ekspertu padomnieci jautājumos par imunitāti 

pret ieķīlāšanu. Viņa piedalījās publikācijas „Lending to Europe” tapšanā un, tāpat kā divu 

iepriekšējo rakstu autori, ir piedalījusies arī grāmatas „Encouraging collections mobility – a 

way forward for museums in Europe” veidošanā. Freda Matasa nav piedalījusies BMS projektā, 

taču laipni atļāva izmantot savu rakstu mācību vajadzībām. 

Uzkrāto kultūras vērtību izmantošana patlaban piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Muzeji vairs nav 

statiskas priekšmetu krātuves, tie ir pievērsušies pakalpojumu sniegšanai ārpus muzeja, krājuma 

pieejamības un izglītošanās iespēju nodrošināšanai. Apmeklētāji, kas bieži tikuši uzskatīti par 

pasīviem apmeklējuma dalībniekiem, meklē mijiedarbību un cenšas līdzdarboties jaunos veidos, 

lai tuvinātos muzeju krātuvēs esošajiem objektiem. Internets un mijiedarbīgie piekļuves veidi ir 

radījuši muzejiem jaunas iespējas jaunu auditoriju sasniegšanā un atklāšanā. Līdztekus daudzi 

muzeji atrod jaunas iespējas sava krājuma izrādīšanai ārpus muzeja un jaunus paņēmienus 

apmeklētāju ievilināšanai muzejā. 

Vēlme pēc ilgtspējas un nepieciešamība samazināt izdevumus ir aktualizējusi jautājumu: vai 

dārgās blokbāsteru izstādes joprojām ir visefektīvākais veids, kā iepazīstināt citas nācijas ar 

mūsu kultūras vērtībām? Nacionālajos un reģionālajos muzejos un krātuvēs ir tūkstošiem unikālu 

priekšmetu ar savu īpašo stāstu, kas var bagātināt cilvēku dzīvi. Muzeju speciālistiem vajadzētu 

uztvert jauno virzību uz ilgtspēju un resursu kopīgu izmantošanu kā sabiedrības kultūras dzīves 

bagātināšanas iespēju. Šis raksts vēsta par to, ka pienācis laiks pārskatīt muzeju krājumus, lai 

aplūkotu tos jaunā gaismā un lai ikviens, kas vēlas iepazīt savu kultūras mantojumu, aktīvi 

izmantotu muzejus izglītībai un priekam. 

POLITIKA 

Pilnvarojuma un misijas formulējums 

Šis ir piemērots laiks muzeja politikas, nolikuma un misijas formulējuma pārskatīšanai. Var 

noskaidroties, ka šādu dokumentu muzejam nemaz nav vai ka tie radīti jau pirms vairākiem gadu 

desmitiem. Ja savulaik definētais muzeja mērķis ir bijis aprūpēt un saglabāt muzeja krājumu, tad 

http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/public/handbook/Encouraging_Collections_Mobility_A4.pdf
http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/public/handbook/Encouraging_Collections_Mobility_A4.pdf
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šodien muzejs varētu izvērtēt līdzšinējo krājuma izmantošanu un radīt dinamiskāku politiku, 

liekot uzsvaru uz krājuma pieejamību un izglītojošām aktivitātēm. Kopiena, kurā muzejs ticis 

izveidots, var būt mainījusies līdz nepazīšanai, kamēr pats muzejs joprojām sakņojas pagātnē. Ar 

rūpēm par krājumu un tā saglabāšanu vairs nepietiek, muzejam ir pienākums iepazīstināt ar tā 

aprūpē nodotajiem priekšmetiem un nodrošināt, lai pēc iespējas plašāka auditorija saņemtu 

labumu no tiem, gūstot zināšanas un māksliniecisko baudījumu. Muzeja politikas formulēšana 

liek darbiniekiem atkārtoti izvērtēt krājuma veidošanas mērķi un definēt, ar ko šis krājums ir 

īpašs un kā to vislabāk izmantot. 

Muzejam ir jāizstrādā krājuma izmantošanas ilgtermiņa stratēģija un regulāri jāpārskata politika, 

lai pārliecinātos, ka tā joprojām atbilst muzeja virsuzdevumam. Ir nepieciešams arī sekot 

stratēģijas izpildei un regulāri izvērtēt to, lai pārliecinātos, ka muzejs pilnvērtīgi kalpo savas 

auditorijas un krājuma vajadzībām. 

Struktūra – kāpēc mēs rīkojamies tā, kā patlaban? 

Daudzu muzeju struktūra laika gaitā ir paplašinājusies, un bieži vien tas ir noticis bez 

iepriekšējas plānošanas. Muzejs parasti tiek sadalīts nodaļās atbilstoši periodiem, skolām vai 

klasifikācijai, piemēram, dabas vēstures muzejā var tikt izdalītas botānikas, entomoloģijas, 

mineraloģijas, paleontoloģijas un zooloģijas nodaļas. Vai šādai muzeja struktūrai ir kāds pamats 

un vai šī struktūra joprojām ir efektīva? Būtu labi ar svaigu skatu izvērtēt muzeja struktūru, lai 

pārliecinātos, ka tā joprojām darbojas sekmīgi. Ja kuratori ir sadalīti pa nodaļām, starp kurām 

nenotiek regulāra komunikācija, var tikt zaudētas vērtīgās diskutēšanas iespējas. Turpretim, 

mākslas muzejā, palūdzot laikmetīgās mākslas kuratoru uz laiku aizstāt renesanses mākslas 

ekspertu, var atklāties jauni veidi, kā palūkoties uz mākslu, bet, uzaicinot dažādu laikmetu vai 

skolu kuratorus sadarboties kāda projekta ietvaros, var tikt radītas jaunas, aizraujošas izstādes. 

Daudzu muzeju struktūrās krājuma nodaļa ir nodalīta no izstāžu nodaļas, un tad gadās, ka izstāžu 

organizētāji labprātāk meklē iespējas priekšmetus deponēt, nevis noskaidro, kas glabājas pašu 

krātuvē. Cieša sadarbība starp krājuma glabātājiem un izstāžu veidotājiem ir būtiska ne tikai, lai 

novērstu personāla acīmredzamo apjukumu par to, kas muzejam būtu jāaizdod un kas – 

jāaizņemas, bet arī, lai nodrošinātu komunikāciju un savstarpējo sadarbību jaunu ideju radīšanā 

un īstenošanā. Pārstrukturēšana ar nolūku panākt izstāžu un krājuma struktūrvienību labāku 

sadarbību var sekmēt ne tikai efektīvāku resursu izmantošanu, bet arī aizraujošāku izstāžu 

tapšanu.  

Līdz ar struktūras izvērtēšanu svarīgi ir pārliecināties, vai pārmaiņas muzeja darbinieku 

attieksmē un uzvedībā iet kopsolī ar vispārējām pārmaiņām muzejā. Muzeju darbiniekiem ir 

daudzveidīgas prasmes un viņi ir ieguvuši bagātīgu pieredzi, tāpēc būtu jāmudina viņus domāt 

radoši un saistībā ar citām nodaļām. Kuratoriem un pedagogiem vajadzētu izvērtēt savu lomu – 

kas ir iekļauts viņu amatu aprakstos, un vai rakstītais joprojām atbilst muzeja darbības mērķiem? 
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Ja uzdevums ir pētīt vai izglītot, tad jāizvērtē, vai šos uzdevumus nevarētu apvienot. Ieguvumi 

no tā, ka viss darba laiks tiek veltīts vienai darbības sfērai vai vienai pētniecības jomai, būtu 

jāizvērtē un jātuvina kopējiem muzeja mērķiem.  

Sakaru veidošana ārpus konkrētās darbības jomas var pavērt iespējas citām acīm ieraudzīt 

muzeja krājumu un tā izmantošanas veidus. Izmaiņas muzeja struktūrā var mainīt darbinieku 

attieksmi un uzvedību un novirzīt viņu enerģiju uz muzeja krājumu. 

Komplektēšanas politika 

Komplektēšanas politika ir ikviena muzeja krājuma darba pamats, un labs muzeja krājums ir 

labas komplektēšanas politikas rezultāts. Ik pa laikam jāieskatās krājuma komplektēšanas un 

krājuma darba politikā, lai atsauktu atmiņā, ko tieši un kāpēc muzejs vāc un kas padara šo 

krājumu unikālu. Var gadīties, ka ne darbiniekiem, ne sabiedrībai nav īsti skaidrs, ko simbolizē 

vai raksturo muzeja krājums un kādas ir vai nav tā komplektēšanas pilnvaras. 

Krājuma komplektēšanas politikai ir jābūt pietiekami elastīgai, lai apmierinātu 21. gadsimta 

muzeja mainīgās vajadzības. Muzejs, kura komplektēšanas politikā ir noteikts, ka tas komplektē 

„dekoratīvo mākslu, izņemot keramiku un stiklu”, varētu iebilst pret šo nosacījumu, ja tam tiek 

piedāvāta stikla kolekcija. Tā varētu tikt izmantota, lai bagātinātu krājumu un paplašinātu 

visaptverošu izstāžu veidošanas iespējas. Tēlotājmākslas kolekcijas veidotāji var vēlēties 

pārskatīt nosacījumu vākt tikai oriģinālos tēlotājmākslas darbus un paredzēt arī fotogrāfiju kā 

mākslas darbu vākšanu, ja tas līdz šim nav darīts, lai vēsturisko kolekciju vērstu mūsdienīgāku.  

Krājuma komplektēšanas politikas ietvaros varētu izveidot arī krājuma attīstības politiku, 

ierosinot jomas, kurās krājums varētu attīstīties. Tajā varētu iekļaut arī jaunus krājuma 

papildināšanas veidus. Tie varētu būt:  

1) jaunu muzejisko priekšmetu pasūtīšana, 

2) specifisku priekšmetu dāvinājumu meklēšana ar sludinājumu palīdzību, 

3) sazināšanās ar vietējiem uzņēmējiem vai ražotājiem ar nolūku iekļaut viņu ražojumu paraugus 

muzeja krājumā, 

4) sazināšanās ar vietējiem kolekcionāriem vai tirgotājiem, kuri varētu ziedot priekšmetus 

muzeja krājumam, 

5) iespēju meklēšana priekšmetu iegādei par pazeminātām cenām, piemēram, tiešsaistes izsolēs. 

Tēlotājmākslas muzejiem, kuri ir pārliecināti, ka jaunu objektu iegāde pārsniedz to finansiālās 

iespējas, nav neiespējami sākt fonda izveidi un publiskot savu nodomu. Jaunā mākslas galerija 

(Walsall, Lielbritānija) kopš darbības sākuma ir izvirzījusi par pamatuzdevumu iegādāties jaunus 

laikmetīgās mākslas darbus un ir parādījusi ievērojamu radošumu, izstrādājot jaunus līdzekļu 

piesaistīšanas veidus kolekcijas izveidei. 
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Ir svarīgi pārliecināties, vai muzeja krājuma komplektēšanas politika un attīstības politika 

joprojām ir aktuālas un vai tajās ir noteikts, kāda veida objekti ir nepieciešami krājuma 

papildināšanai. Būtiski ir arī, lai politikas būtu vērstas nākotnē, lai tās saglabātu elastību un 

pielāgotos izmaiņām muzejā, auditorijā, kā arī demogrāfiskajos un finanšu nosacījumos. 

Komplektēšanas politikai jābūt saskaņotai ar pārējām politikām un stratēģisko plānu, lai visas 

muzeja nodaļas izprastu krājuma veidošanas mērķi un strādātu vienoti. Galvenais ir būt skaidrībā 

par to, ko muzejs vēlas, un darīt zināmu šo vēlmi citiem. Iespējas vēlmju sasniegšanai 

neizbēgami sekos. 

Atsavināšanas (deaccession) un izņemšanas (disposal) politika 

Laba izņemšanas politika ir labas krājuma komplektēšanas politikas otra puse. Labi pārvaldīts 

krājums ir saistīts ar reālistisku attieksmi pret paturēšanu krājumā (retention). 

Izņemšana ir emocionāls jautājums, un daudzu muzeju statūti aizliedz priekšmetu izņemšanu no 

krājuma. Vairumam nacionālo muzeju ir aizliegts izņemt no krājuma priekšmetus, kuri pieder 

tautai. Šie noteikumi savulaik ir pieņemti, ar vislabākiem  nodomiem lai novērstu vērtīgā 

nacionālā krājuma iznīcināšanu. Attiecībā uz pašvaldību vai autonomo un privāto muzeju 

krājumiem, šie noteikumi tika izstrādāti, lai atturētu vadību no kultūras vērtību pārdošanas ar 

nolūku iegūt finansējumu citu muzeja funkciju nodrošināšanai. 

Runā, ka daudzu muzeju krājumos varētu būt priekšmeti, kas vairs neatbilst muzeja 

pilnvarojumam un mērķim, kuri nekad nav pētīti vai eksponēti vai par kuriem muzejs vairs 

nerūpējas (sk. Too Much Stuff, 2003). Tāpat krājumos varētu būt priekšmeti, kam nav nekādas 

saistības ar konkrētā muzeja mērķiem un kam piemērotāka būtu atrašanās citā muzejā. 

Piemēram, nezināma cilvēka portrets ar niecīgu estētisko vērtību var būt atbilstošs mākslinieka 

dzimtās pilsētas muzejam. Šāda priekšmeta dziļāka izpēte, iespējams, atklātu noderīgu 

informāciju, kas varētu kalpot par pamatojumu šī priekšmeta pārcelšanai no krājuma, kurā tas 

netiek novērtēts, uz krājumu, kurā tam ir ievērojama vērtība.  

Ikviena izņemšana no krājuma jāveic saskaņā ar ētikas standartiem, ņemot vērā nacionālajā 

likumdošanā un muzeja statūtos noteikto atsavināšanas kārtību. Pirms procesa uzsākšanas ir 

jābūt skaidrai izpratnei par visiem ar priekšmeta izņemšanu saistītajiem jautājumiem. Ikvienā 

gadījumā pirms izņemšanas procedūras uzsākšanas ir jānoskaidro pilna priekšmeta vēsture, īpašu 

uzmanību pievēršot dāvinātājiem vai viņu ģimenēm un mākslinieka/izgatavotāja vai viņa 

pēcnācēju nosacījumiem. 

Muzejam ir 

1) jāpārzina normatīvie akti un ētikas kodeksi attiecībā uz atsavināšanu, 

2) jāievēro muzeja politika un noteiktās procedūras, 

3) jāiedziļinās priekšmeta pieņemšanas noteikumos un nosacījumos, 

4) pilnībā jānoskaidro priekšmeta izcelsme,  
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5) jāsazinās ar dāvinātāju vai mākslinieku/izgatavotāju vai viņa pēcnācējiem, 

6) jāsazinās ar finansētājiem, kuri atbalstījuši priekšmeta iegādi, 

7) jānodrošina visu diskusiju pārskatāmība, 

8) jādokumentē notiekošais, arī tad, ja tiek pieņemts lēmums no priekšmeta neatbrīvoties. 

Kad izpēte ir pabeigta un tiek pieņemts lēmums priekšmetu atsavināt, turpmāk jāīsteno 

pakāpenisks priekšmeta izņemšanas process, kas ietver šādus pasākumus: 

1) tiek uzrunāti citi muzeji, kurus varētu interesēt priekšmeta iegūšana, piemēram, muzejs, kas 

saistīts ar mākslinieku vai modeli, vai reģionu, kurā objekts radīts vai ražots, 

2) priekšmets tiek atdots vai pārdots dāvinātājam vai pārdevējam, 

3) informācija par priekšmetu tiek ievietota muzeja interneta vietnē vai profesionālajos 

izdevumos, mākslas laikrakstos un icitos medijos, ko lasa muzeju speciālisti, 

4) ja veiktie pasākumi negūst atbalsi, tad priekšmetu izliek pārdošanai izsolē vai pārdod, 

individuāli vienojoties, taču tikai tad, ja muzejam ir neapstrīdamas īpašumtiesības un tam ir 

tiesības šādi rīkoties, 

5) dokumentē visus lēmumus un procedūras. 

Saskaņā ar ētikas kodeksu, visi atsavināšanas rezultātā iegūtie ieņēmumi izmantojami vienīgi 

muzeja krājuma stiprināšanai un attīstībai. Tādējādi atsavināšanai var izrādīties ievērojama 

nozīme krājuma attīstībā. Pārdošanā iegūtā nauda nekādā gadījumā nav izmantojama kādam 

citam nolūkam. 

Tagad daudzi muzeji ir iekļāvuši aktīvas atsavināšanas politiku muzeja vispārējā krājuma 

attīstības plānā. Nacionālais Jūrniecības muzejs Londonā ir uzsācis rūpīgu krājuma izpēti, šim 

nolūkam izveidojot īpašu komandu, un ir identificējis priekšmetus, kuri vairs neatbilst muzeja 

virsuzdevumam. Muzeja krājuma reformēšanas projekts tiek īstenots profesionāli un pārskatāmi 

un ir labs piemērs tam, kā atsavināt priekšmetus ar skaidru sapratni un atklātību, darot to muzeja 

un tā nākotnes interesēs (sk. The National Maritime Museum, 2005). 

Var minēt daudzus piemērus, kur priekšmeti vai kolekcijas ir radušas sev jaunas, piemērotākas 

mājas. Piemēram, audio ieraksti no Berliner Lautarchiv nesen tika nodoti Britu bibliotēkai. Tie ir 

vecākie zināmie ieraksti angļu dialektā, kam līdzīgu nav visā Apvienotajā Karalistē. Abas 

mantojuma vākšanas iestādes vienojās, ka ierakstiem angļu valodā daudz piemērotāka vieta būtu 

Londona, nevis Berlīne, un nodošana tika īstenota. 

Ir uzrakstītas daudzas vadlīnijas atbildīgai atsavināšanai, piemēram, Lielbritānijas Muzeju 

Asociācijas izdotais Disposal Toolkit (Museums Association, 2008) un Nīderlandes Muzeju 

Asociācijas atsavināšanas vadlīnijas (sk. www.museumverenig-ing.nl). 

 

 

http://www.museumverenig-ing.nl/
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Neatprasīti deponējumi un nevēlamas dāvanas 

Līdztekus no muzeja krājuma atsavināmajiem objektiem, daudzos muzejos atrodas arī 

priekšmeti, kuri nav iekļauti krājumā un kuru nonākšanai muzejā vairs nav iespējams izsekot. Šie 

priekšmeti var būt krājuma papildināšanas pārliekas centības rezultāts, taču tie var būt arī 

dāvinātāju atstāti priekšmeti izpētei vai novērtēšanai, kuri tā arī palikuši neizņemti, vai 

deponējumi, kuri pēc izstādes nav aizceļojuši atpakaļ pie sava īpašnieka. Strādājot pie krājuma 

komplektēšanas programmas izveides, vajadzētu paredzēt arī šo krājumā neiekļauto priekšmetu 

izcelsmes noskaidrošanu, pirms uzsākt priekšmetu atsavināšanu no pamatkrājuma. Lielākajai 

daļai priekšmetu būs atrodama informācija vai nu uz paša objekta, vai muzeja arhīvā, vai bijušā 

krājuma pārziņa atmiņā. Pārbaudei, novērtēšanai vai atbilstības noteikšanai nodotajiem 

priekšmetiem joprojām var būt piestiprināti īpašnieka rekvizīti. Var izdoties atrast īpašnieku vai 

viņa pēctečus un noskaidrot, vai priekšmetu nevarētu nodot atpakaļ. 

Muzejam neatbilstošos priekšmetus atdodot likumīgajiem īpašniekiem, var izmantot tos pašus 

pasākumus, kā atsavināšanas un izņemšanas gadījumā. Procedūra ir tāda pati, lai gan šajā 

gadījumā priekšmeti nekad nav bijuši iekļauti krājumā un tie nav oficiāli jāatsavina. Tāpēc 

parasti gan ētiski, gan juridiski no šiem priekšmetiem atbrīvoties ir vieglāk, taču tik un tā ir 

jāievēro skaidra un pārredzama procedūra un visi lēmumi jādokumentē. 

Muzejiem jāievēro šāda procedūra: 

1) jāveic priekšmeta īpašumtiesību izpēte, 

2) jāpublisko informācija par priekšmetu ar aicinājumu īpašniekam pieteikties uz to, 

3) ja neviens nepiesakās, jāizskata iespējas nodot priekšmetu citam publiskam 

muzejam/kolekcijai, 

4) jāizmanto pārdošana kā pēdējais līdzeklis un jāiegulda ieņēmumi muzeja krājumā. 

Attiecībā uz nevēlamām dāvanām vispareizāk būtu nekad nepieņemt to, kas neatbilst muzeja 

krājuma politikai. Kā zināms, agrāk procedūru ievērošanā muzeji nebija tik profesionāli kā 

tagad, turklāt, tie nebija saskārušies ar mūsdienām raksturīgajām krājuma glabāšanas 

problēmām. 

Ilgtspējība 

Ilgtspējība mūsdienās ir viena no satraucošākajām muzeju problēmām. Pagātnē pieņemtās 

monolītās vadlīnijas, aizzīmogotās krātuves ar enerģijas atkarīgajām apkures sistēmām un 

stingrie noteikumi par 18-24°C un 45-55% RH ievērošanu tagad tiek atviegloti, cenšoties būt 

reālistiskākiem un taupīt enerģiju. Ir uzsāktas iniciatīvas, piemēram, EGOR projekts, lai atklātu 

efektīvāko veidu, kā kontrolēt klimata apstākļus, kuros glabājams un eksponējams kultūras 

mantojums.  
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Uzlabojot krātuvju izolāciju un izmantojot otrreizējo enerģiju, ir iespējams samazināt oglekļa 

emisiju. Taču arī paši muzeji varētu rīkoties radošāk, pārstrādājot ekspozīcijās un krājuma 

glabāšanā izmantotos materiālus vai apvienojoties kopīgai resursu izmantošanai. Labs piemērs 

dabas resursu taupīšanai ir kopīgas krātuves izbūve vai sadarbība ceļojošo izstāžu organizēšanā. 

Šo virzību var veicināt arī prasmīgāka krājuma izmantošana. Jauni un radoši krājuma 

izmantošanas paņēmieni var dot nozīmīgu ieguldījumu ilgtspējībā. Krājuma ekspozīcijas patērē 

daudz mazāk enerģijas nekā maināmās izstādes. Energoefektivitāti iespējams palielināt arī, ļaujot 

apmeklētājiem ienākt krātuvēs, nevis ik reizi pārvietojot objektus pie apmeklētāja, turklāt tādā 

veidā mēs varam būt elastīgāki, nosakot uzglabāšanas un eksponēšanas apstākļus. 

Plānošana 

Muzejiem plānošanu vajadzētu veikt pārdomāti, lai krājums un tā efektīvāka izmantošana 

izvirzītos stratēģiskās programmas priekšplānā. Ja pārāk liels uzsvars ir likts nevis uz muzeja 

krājuma, bet deponējumu izmantošanu, tad jāizvērtē, vai šāda resursu izmantošana tiešām ir 

vislietderīgākā. Ir svarīgi, lai muzejs vispirms pārzinātu un izmantotu priekšmetus no sava 

krājuma, un tikai pēc tam aizņemtos tos no citiem. 

Ja izstāžu organizēšana balstās uz deponējumiem, tad līdzsvara saglabāšanai biežāk vajadzētu 

piedāvāt krājuma demonstrējumus vai izstādes par nozīmīgiem krājuma priekšmetiem. Muzejs, 

kurš ik pēc trim mēnešiem piedāvā jaunu izstādi, varētu apsvērt iespēju samazināt šo skaitu līdz 

vienai izstādei gadā, bet atlikušajā laikā izstāžu telpas atvēlēt krājuma demonstrēšanai. 

Nodrošinot labu publicitāti, šāda pārorientēšanās varētu piesaistīt tikpat lielu apmeklētāju skaitu 

un dotu papildu labumu, veicinot krājuma izpēti un iepazīšanos ar krājuma priekšmetiem, kuri 

citādi būtu palikuši neredzēti. 

Daudzi muzeji liek uzsvaru uz deponētajām izstādēm, kurām tiek tērēta liela daļa no muzejam 

pieejamā finansējuma. Milzīgs enerģijas daudzums tiek patērēts izstāžu organizēšanai, kuras 

apskatāmas tikai pāris mēnešu. Tā vietā šī enerģija un resursi varētu tikt novirzīti muzeja 

krājuma izpētei un godināšanai. Tas palīdzētu atklāt priekšmetus, kas nav pietiekami izmantoti, 

un veltīt tiem tādu pašu sajūsmu un publicitāti kā deponētajiem priekšmetiem. Līdz ar jaunu 

objektu atklāšanu ietaupītos līdzekļi, kurus varētu novirzīt plašākai krājuma izpētei vai 

nozīmīgam krājuma papildinājumam. 

Mārketings un reklāma 

Ir svarīgi pārzināt, kas glabājas muzejā un kur to var atrast. Tikpat svarīgi ir ļaut ikvienam 

uzzināt, cik lielisks ir jūsu muzeja krājums. Nav jēgas slēpt krājumu glabātavās vai nepievilcīgās 

galerijās. Tāpat nevajadzētu klusēt par to, kas muzejam pieder, bet censties nodrošināt vislielāko 

publicitāti visam, kas glabājas muzejā un kas ar to tiek darīts. Ir svarīgi sazināties ar muzeja 

mērķgrupām, lai noskaidrotu to intereses un vēlmes. Sazinieties ar vietējo iedzīvotāju kopienām, 
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kuras varētu interesēt jūsu muzeja krājums! Tāpat ir svarīgi uzturēt labas attiecības ar vietējo 

presi un raidstacijām. Sūtiet tām ielūgumus un informējiet par muzeja jaunumiem. Panāciet, lai 

viņi savos izdevumos regulāri paredzētu vietu informācijai par muzeja krājumu, kurā varētu, 

piemēram, izsludināt mēneša priekšmetu vai reklamēt kārtējo muzeja pasākumu! Tas var būt 

tuvākais notikums vai jubileja, kam ir būtiska saistība ar muzeja krājumu. Krātuvē var atrasties 

priekšmeti, kas saistīti ar šo notikumu. Jebkura reklāma var ietvert informāciju par muzeja 

krājumu. 

Ne tikai jaunatklātajām izstādēm un ekspozīcijām ir nepieciešama laba publicitāte. Izmantojiet 

visdažādākās iespējas stāstīt par muzeja jaunieguvumiem vai tikko restaurētajiem priekšmetiem, 

kuri izlikti aplūkošanai īpašās vitrīnās! Jebkas var kalpot par pamatu labam stāstam, pat 

nozīmīga eksponāta atjaunošana vai pārvietošana muzeja auditorijai var sniegt interesantu 

aizkulišu informāciju.. Kad, gatavojoties muzeja renovācijas darbu uzsākšanai, Amsterdamas 

Nacionālais muzejs Rijksmuseum pārvietoja savu slaveno gleznu Nakts sardze uz citām telpām, 

tas tika darīts nevis pēc iespējas neuzkrītošāk, lai nodrošinātu maksimālu piesardzību, bet gan 

uzaicinot filmēšanas grupu un plaši izziņojot par šo notikumu un pie muzeja uz sastatnēm 

novietojot dabiska lieluma gleznas attēlu. Publicitātes pasākumi piesaistīja gleznai un muzeja 

krājumam milzīgu uzmanību. Savukārt Glāzgovā, kur Barela kolekcijas franču gobelēnus to 

neparasti lielo izmēru dēļ nebija iespējams apstrādāt restaurācijas darbnīcās,, tika nolemts to darīt 

ekspozīciju zālēs, kur apmeklētāji varēja vērot notiekošo. Tas iepriecināja apmeklētājus un 

sagādāja lielus panākumus muzejam. 

KRĀJUMS – AICINĀJUMS IENĀKT 

Atkārtots krātuves apmeklējums  

Glabātavās izvietotais krājums ir liels, nepietiekami izmantots resurss. Daudzi muzeji neveicina 

piekļuvi savam krājumam un neuztver to kā publisku resursu, kas būtu izmantojams uz vietas vai 

tiešsaistē. Tikmēr sabiedrībā valda aplams priekšstats, ka muzeji slēpj tūkstošiem objektu 

krātuvēs un tos neizmanto. Londonas Universitātes Koledžas veiktajā pētījumā Collections for 

People konstatēts, ka Anglijā un Velsā aktīva sabiedrības piekļuve tiek nodrošināta tikai 13% no 

krātuvēs esošajiem priekšmetiem . Ģeoloģijas un etnogrāfijas materiālu krātuves netiek 

apmeklētas nemaz, lai gan sabiedrībā ir milzīga interese par fosilijām un pieaugoša „apetīte” pēc 

senvēstures. 

Pētījumā konstatēts, ka 52% muzeju ir pieaudzis pieprasījums pēc iespējas piekļūt kolekcijām, 

taču nav vienotas pieejas šī pieprasījuma nodrošināšanai. Interesanti, ka muzeji ar vislielāko 

pieejamību krājumam norādīja, ka tas kļuvis iespējams, pateicoties darbinieku un vadības aktīvai 

vēlmei piedāvāt šo iespēju un pašu ieguldītajam darbam. Mums ir jārada sajūta, ka muzeja 

krājums publikai ir tikpat nozīmīgs pētnieciskais resurss kā bibliotēkas un arhīvi. 
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Pirmais solis ceļā uz krātuvē esošā krājuma izmantošanas atvieglošanu ir radīt optimālus 

apstākļus priekšmetiem un to izmantotājiem. Priekšmetiem jābūt iespējami viegli pieejamiem un 

aplūkojamiem. Piemēram, priekšmetu pārsegšana ar melinex vai plastmasas materiālu ļauj tiem 

vienlaikus būt aizsargātiem un ērti aplūkojamiem, ko nenodrošina priekšmetu ievietošana kastēs. 

Krātuves telpām ir jābūt gaišām un ērtām, lai tajās būtu patīkami uzturēties gan darbiniekiem, 

gan apmeklētājiem, protams, paturot prātā nepieciešamību, saglabāšanas nolūkos dažas objektu 

grupas novietot tumsā. Priekšmetu izvietojumam jābūt loģiskam, nevis jāaizpilda krātuves brīvās 

vietas. Krājumam paplašinoties, pastāvīgi jāseko līdzi priekšmetu izvietojumam, lai piekļuve 

priekšmetiem, to izkārtojums un izmantošanas iespējas kalpotu muzeja darbinieku interesēm, 

atvieglojot viņu darbu. Krājuma esības pārbaudes jāveic regulāri. Priekšmeti periodiski 

jāpārskata un jāizvērtē to izpētes un eksponēšanas iespējas. 

Krājuma pārbaude (inventory) 

Muzeja krājuma izmantošanu atvieglo zināšanas par to, kas ir krājumā un kur kas atrodas. Tāpēc 

precīzai, visaptverošai un aktuālai informācijai par krājuma stāvokli ir būtiska nozīme. Ja pēdējā 

laikā nav veikta padziļināta esības pārbaude, tad tās veikšana jāizvirza par muzeja prioritāti. Šim 

pasākumam nav jābūt sarežģītam vai dārgam. Krātuves satura izzināšanai var izveidot vienkāršu 

veidlapu, kurā ieraksta pamatinformāciju par priekšmetu. Šo darbu var veikt brīvprātīgie vai 

praktikanti, kuri apmācīti darbam ar muzeja priekšmetiem un strādā muzeja darbinieku 

uzraudzībā. Veidlapas paraugu var atrast dažādos avotos, piemēram, Collections Link, un tajā var 

iekļaut šādas sadaļas: 

1) mākslinieks vai ražotājs, 

2) nosaukums, 

3) inventāra numurs, 

4) apraksts, 

5) priekšmeta izmēri,  

6) rāmja / statīva / pamatnes izmēri, 

7) statīva vai pamatnes veids, 

8) materiāli, 

9) saglabātība. 

Tā ir minimālā informācija, kas būtu jāfiksē, taču ar to pietiek pamatapsekojuma veikšanai. Katrā 

atsevišķā gadījumā muzejs pats konkretizē iegūstamo informāciju, kas ir būtiska šī muzeja 

krājumam vai kas nepieciešama kāda konkrēta aspekta noskaidrošanai. Ja vēlaties uzzināt, cik 

procentu no jūsu muzeja krājuma atbilst eksponēšanas standartam, tad veidlapu varētu papildināt 

ar atbilstošām sadaļām. Ja meklējat konkrēta perioda vai no konkrēta materiāla izgatavotus 

priekšmetus, tad svarīgi pievērst uzmanību šiem aspektiem. 
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Vērienīgāku projektu gadījumā bieži tiek izdalīts finansējums padziļinātai vai plašāka mēroga 

izpētei, lai muzejam palīdzētu uzlabot zināšanas par savu krājumu. Tās ļauj biežāk izmantot 

muzeja krājumu un uzlabot krājuma pārvaldību. 

Visaptverošs pārskats par muzeja aprūpē nodotajiem priekšmetiem un to glabāšanas apstākļiem 

ir obligāts sākumpunkts jebkurai turpmākai darbībai ar muzeja krājumu. Nevar uzlabot muzeja 

krājuma izmantošanu, nezinot, kas to veido, un nevar uzsākt attīstības vai saglabāšanas plāna 

izstrādi, nezinot, kuri priekšmeti atbilst eksponēšanas standartiem, bet kuriem nepieciešama 

konservācija vai restaurācija. Lai plānotu vai piesaistītu līdzekļus ekspozīcijai, ir nepieciešams 

zināt veicamā darba apjomu un izmaksas. 

Zinot, kas atrodas muzeja krājumā un cik tas ir vērts, var pieņemt pārdomātus lēmumus par 

finanšu izlietojumu – kam tērēt naudu, bet kam tēriņi nav nepieciešami. 

Atkarībā no muzeja krājuma un stratēģiskā plāna, krājuma pārbaudei var izvirzīt īpašu 

uzdevumu. Piemēram, pārbaudi var veikt tikai nozīmīgākajiem priekšmetiem, tērējot laiku un 

līdzekļus tikai šai vajadzībai, vai arī pārbaudes gaitā var noskaidrot priekšmetus, kuriem 

nepieciešama restaurācija. Jebkurā gadījumā pārbaude sniegs informāciju, kas nepieciešama 

turpmāko lēmumu pieņemšanai. Var gadīties, ka esības pārbaudes gaitā tiek atklāti priekšmeti, 

par kuru esamību nav bijis ne jausmas un kuri varētu sekmēt jaunus pētījumus vai jaunas izstādes 

izveidi, vai arī var tikt atrastas priekšmetu daļas, kuras var tikt atkalapvienotas un izmantotas 

muzeja popularizēšanai vai aizraujoša stāsta veidošanai. 

Atklātā krātuve (open storage) 

Kaut arī lielākā daļa muzeja priekšmetu tiek glabāti tumšās un klusās krātuvēs, nav iemeslu, 

kāpēc tiem būtu jāpaliek neredzamiem. Vairums muzeju spēj vienlaicīgi eksponēt tikai niecīgu 

daļu no sava krājuma. Atvērt krātuves apmeklētājiem ir labs veids, kā palielināt piekļuvi muzeja 

priekšmetiem. 

Ne visiem kolekciju veidiem ir viegli nodrošināt pieejamību. Piemēram, atverot naudas 

izteiksmē dārgu kolekciju (tas īpaši attiecas uz tēlotājmākslu) glabātavas apmeklētājiem un 

publicitātei, ir jāņem vērā drošības apsvērumi. Vieglāk ir atvērt sociālās vēstures vai rūpniecības 

muzeju krātuves, kurās, ja priekšmeti ir pareizi izkārtoti, apmeklētāji var pārvietoties pa telpu un 

aplūkot visdažādākos priekšmetus, kas nav izlikti ekspozīcijās. 

Apmeklētāju klātbūtne apgrūtina kuratoru, reģistratoru un restauratoru darbu, tāpēc jebkurš 

krātuves apmeklējums ir rūpīgi jāsaskaņo. Daudzi muzeji krātuves apmeklējumiem ir atvēlējuši 

konkrētas stundas. Tas notiek ekskursijas vadītāja pavadībā un laikā, kad netiek veikts darbs ar 

krājumu. Šādas ekskursijas var tikt iekļautas vai nu muzeja vispārējās apskates programmā, vai 

kā atsevišķs piedāvājums ārpus muzeja darba laika, vai kā padziļināta krājuma iepazīšanas 

iespēja konkrētā dienā vai nedēļas nogalē. Neatkarīgi no veida, kādā muzejs nodrošina iespēju 
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iepazīstināt ar glabātavās izvietotajām vērtībām, sabiedrība nenoliedzami pozitīvi novērtē iespēju 

ielūkoties muzeja aizkulisēs, uzmest skatienu priekšmetiem un to saglabāšanas pasākumiem un ir 

ieintriģēti uzzināt vairāk par muzeja darbu. 

Atklātā krātuve un ekskursijas glabātavās ļauj pildīt muzejam izvirzīto uzdevumu – nodrošināt 

apmeklētājiem maksimālu pieeju muzejam, palielinot krājuma izmantošanu. Šie pasākumi var arī 

vairot muzeja ienākumus. Piekļuve krājumam paver iespējas muzeja izglītojošā darba 

speciālistiem radīt jaunas neeksponētā krājuma interpretācijas iespējas. Parasti vispirms tiek 

veidota ekspozīcija un tikai tad saistībā ar to izglītojošā darba nodaļa plāno savas aktivitātes. 

Atklātā krātuve, pretēji ierastajai kārtībai, var ļaut izglītojošā darba komandai izrādīt iniciatīvu, 

veidojot jēgpilnas izglītojošās programmas konkrētām muzeja mērķgrupām, piesaistot jaunas 

auditorijas un rosinot jaunus pētījumus. Krātuvē var glabāties priekšmeti, kurus nav plānots 

eksponēt, bet kurus kurators vēlas iekļaut skolu projektu dienas vai muzeja ekskursijas 

programmā. Tādējādi pastāv daudz lielākas iespējas izmantot neeksponētos priekšmetus, nekā 

gaidot, kad tiem radīsies iespēja tikt demonstrētiem ekspozīciju zālē. Turklāt daži apmeklētāji 

dod priekšroku atkārtotam muzeja apmeklējumam, un iegūtās zināšanas var izrādīties vērtīgākas, 

iepazīstot priekšmetu bez tradicionālās interpretācijas. 

Atklātās krātuves mēdz būt dažādas, tāpat kā atšķiras priekšmeti, kurus tās glabā. Piemēram, 

Skotijas Nacionālās galerijas krātuve piedāvā gida pavadībā ienākt ēkā, kuras gaiteņos un 

publiskajās telpās izvietoti daudzi izturīgi un ne pārāk dārgi priekšmeti. Telpās, kurās izkārtota 

gleznu kolekcija, var ielūkoties caur stiklu, tādējādi ļaujot apmkelētājiem aplūkot kolekciju, 

neraizējoties par glabātavas klimata uzturēšanu un drošību. Mančestras Zinātnes un rūpniecības 

muzejā ir iekārtotas telpas apmeklētājiem, kurās izvietoti neeksponētie priekšmeti. Apmeklētāji 

drīkst atvērt atvilktnes, lai apskatītu objektus. Katra atvilktne ir pārsegta ar stikla plāksni, lai 

priekšmeti būtu labi saskatāmi bez pieskaršanās vai izņemšanas. Citviet krātuvē industriālie 

objekti ir sagrupēti cieši līdzās aiz stikla, pieļaujot aplūkošanu tuvumā, neapdraudot priekšmetus. 

Uplandes muzeja reģionālo muzeju krātuvē Upsalā (Zviedrija) apmeklētājiem ir ļauts iegriezties, 

taču muzejs piedāvā iepazīties ar priekšmetiem arī internetā, lai apmeklētājs varētu plānot savu 

apmeklējumu ar nolūku aplūkot oriģinālos priekšmetus. 

Piekļuve krājumam būtu jāpopularizē un jāreklamē muzeja tīmekļa vietnē. Apmeklētājiem 

vajadzētu būt iespējai viegli uzzināt, kā piekļūt neeksponētajiem priekšmetiem. Muzeja 

darbiniekiem jābūt radošiem, nodrošinot pieeju neeksponētajam krājumam, un jāpiedāvā virkne 

iespēju, sākot no grupas ekskursijas līdz individuālam apmeklējumam pētnieciskos nolūkos. 

Daudzi muzeji ir izveidojuši krājuma pieejamības speciālista amatu. Tas ļauj vienam muzeja 

pārstāvim darboties kā starpposmam starp potenciālajiem un aktuālajiem krātuves apmeklētājiem 

un nodrošināt apmeklētājiem vislabākās iespējas iepazīties ar krātuvē izvietotajiem 

priekšmetiem. 
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Vietējās sabiedrības iesaistīšana 

Vietējā sabiedrība ir tik plaša, cik muzejs to vēlas. Noskaidrojiet, ko jūsu pilnvarotāji sagaida no 

muzeja, un aiciniet viņus pie jums iegriezties. Ja starp viņiem ir pazīstami mākslinieki, apsveriet 

iespēju palūgt viņus radīt darbus, iedvesmojoties no muzeja priekšmetiem, kas glabājas krātuvē, 

vai arī izveidot ekspozīciju, kurā līdzās viņu mākslas darbiem tiktu izmantoti muzeja priekšmeti. 

Tas pavērs jaunu, vēl nebijušu skatījumu uz muzeja krājumu. 

Ja muzeja tuvumā ir skola vai koledža, nodibiniet pastāvīgus sakarus ar to un vienojieties, ka 

mācību stundas tiks organizētas muzeja krātuvē, izmantojot muzeja priekšmetus. Vietējā skola 

savās stundās var izmantot pārvietojamās kolekcijas. Universitātes studenti var tikt mudināti 

padziļināti pētīt muzeja priekšmetus vai paplašināt izglītošanās iespējas, veicot brīvprātīgo darbu 

vai savienojot darbu ar studijām.  

Aicinot vietējo sabiedrību uz muzeju, dodiet tai iespēju pastāstīt par savu pieredzi un iepazīties 

ar muzeja priekšmetiem omulīgā gaisotnē. Sadraudzējieties ar vietējiem uzņēmējiem, sporta 

klubiem, citām kultūras iestādēm, veco ļaužu namiem un dienas aprūpes centriem. Ikviens no 

tiem var dot īpašu ieguldījumu muzeja krājuma apzināšanā un papildināšanā un vairot jūsu 

zināšanas un pieredzi, vai vienkārši sagādāt prieku. Saņemot uzaicinājumu apmeklēt muzeja 

krātuvi, apmeklētāji gūst iespēju iepazīt muzeja krājumu kā resursu. Apmeklētājiem var būt 

zināšanas par priekšmetiem vai tuvējo apkaimi, kuru jums trūkst. Aiciniet viņus izteikt savus 

ierosinājumus, dalīties atmiņās un sniegt palīdzību muzejam! Sāciet fiksēt mutvārdu vēsturi! 

Muzejs būtu jāuztver kā sabiedrības būtiska daļa un kā vieta, kurā tiek ne vien glabāti priekšmeti, 

bet arī īstenoti pasākumi un ģenerētas jaunas idejas.  

Dažāda veida kolekcijas 

Krātuvē izvietotos muzeja priekšmetus atkarībā no kolekcijas veida var izmantot dažādi. 

Tēlotājmākslas kolekcijas var būt mazāk pieejamas to augstās vērtības un klimata apstākļu 

nodrošinājuma prasību dēļ, taču arī tām var atrast aplūkošanas iespējas, ja apmeklējums un 

ekskursijas tiek prasmīgi organizētas un tiek garantēta drošība. Dekoratīvās mākslas kolekcijas 

vienmēr ir interesējušas vietējos kolekcionārus. Muzejs ar dekoratīvās mākslas kolekciju varētu 

izglītot vietējos kolekcionārus un tirgotājus, aicinot viņus iepazīties ar muzeja krājumu vai nu 

muzeja draugu ilgtermiņa programmā, vai īpašu pasākumu laikā. Vietējiem kolekcionāriem bieži 

ir padziļinātas zināšanas par vietējām mākslas norisēm, un muzejs var tās izmantot. 

Arheoloģiskajās kolekcijās bieži ir daudz līdzīgu elementu ar niecīgām iespējām tikt 

eksponētiem. Šādos gadījumos dublikātus var izmantot, stāstot par kolekciju krātuvē vai 

pagātnes notikumu rekonstrukcijās. Liela sabiedrības daļa ir aizrāvusies ar muzejisku priekšmetu 

meklēšanu vai nu kopā ar amatieriem arheologiem, vai izmantojot metāla detektorus. Šos 

"meklētājus" var izglītot, uzaicinot viņus uz muzeju un palūdzot, lai viņi pastāsta par saviem 
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atradumiem. Ja muzeja apkārtnei ir īpaši bagāta vēsture, to varētu izmantot, pievēršoties 

vietējiem vēstures pieminekļiem un ar tiem saistītajai informācijai, ko vajadzētu noskaidrot. 

Arī dabas vēstures muzeju krājumi ir nepietiekami eksponēti un tajos ir daudz dublikātu. Šie 

muzeji bieži paļaujas uz zinātnieku apmeklējumiem pētnieciskos nolūkos, atstājot novārtā plašu 

sabiedrību. Lai gan izpratnes gūšanai par šīm kolekcijām bieži ir nepieciešama speciālista 

palīdzība, to var izmantot kā priekšrocību, jo apmeklētājiem sagādā prieku tikšanās ar ekspertiem 

un sarunas par dabas tēmām. Ekspertam nav obligāti jābūt muzeja kuratoram. Vietējās slavenības 

vai vietējās koledžas vai augstskolas mācībspēki labprāt izbaudītu iespēju iekļūt muzeja krātuvē 

un aprunāties ar apmeklētājiem. Ārpusskolas izglītībai un mūžizglītībai ir milzīgas izaugsmes 

iespējas. 

Arī vietējiem entuziastiem, piemēram, ornitologiem, varētu sagādāt prieku krātuvē esošo 

kolekciju iepazīšana, un viņi varētu palīdzēt muzejam, brīvprātīgi piedaloties kataloģizēšanā vai 

krājuma aprūpē. 

Sociālā vēsture pēdējo trīsdesmit gadu laikā ir ievērojami attīstījusies. Tā bija pirmā muzeja 

disciplīna, kas tika aplūkota virzienā „no apakšas uz augšu”, atšķirībā no tradicionālās „no 

augšas uz apakšu” pieejas tādā jomā kā, piemēram, mākslas vēsture. Lai gan muzeji vienmēr ir 

vākuši vietējas izcelsmes un vietēja rakstura objektus, ievērojami ir pieaudzis to cilvēku skaits, 

kuri vēlas redzēt vietējo muzeju kā savas personīgās vēstures, savu draugu un ģimeņu vēstures 

krātuvi. Sociālās vēstures muzeji ir atkarīgi no vietējās sabiedrības atbalsta un atmiņām, un tiem 

ir nepieciešami dāvinājumi no vietējiem iedzīvotājiem, kuriem jāsaņem pārliecība, ka viņu 

dāvātie priekšmeti tiks novērtēti un izmantoti nākamajām paaudzēm. Šādos muzejos ir jaušama 

patiesa piederības sajūta un lepnums par savu dzimto vietu, un tiem ir jāveido spēcīga saikne ar 

vietējiem iedzīvotājiem, lai uzturētu šo sajūtu dzīvu un pastāvīgi papildinātu krājumu ar jauniem 

priekšmetiem. 

Piekļuve sociālās vēstures muzeja krājumam var būt viegli nodrošināma, jo tajā bieži ir iekļauti 

dublikāti vai liels skaits līdzīgu masveidā ražotu priekšmetu. Šāda rakstura priekšmetiem retāk 

jāveic pasākumi, lai tos saglabātu, un tie mēdz būt izturīgāki. Šos priekšmetus dažādas 

apmeklētāju grupas var izmantot gan kā taustāmos objektus, gan kā ceļojošās kolekcijas – skolā, 

koledžā vai citā publiskā institūcijā. Minētie pasākumi ir būtiski vietējo iedzīvotāju aktīvas 

līdzdalības nodrošināšanai. 

Muzejam jāveido kvalitatīvi bagāts krājums un jānodrošina, lai visi vietējās dzīves un vēstures 

aspekti būtu labi pārstāvēti. Jebkuram vietējam muzejam jāatspoguļo gan vietējās sabiedrības 

vēsture, gan tās aktuālās intereses, aktivitātes, nodarbošanās un etniskais sastāvs. Krājums ir 

regulāri jāatjaunina atbilstoši vietējās sabiedrības pārmaiņām. Krājumā esošo cittautu 

etnogrāfisko priekšmetu izmantošanu var veicināt no attiecīgajām valstīm ieceļojušo vietējo 

iedzīvotāju zināšanas, izpratne vai pieredze saistībā ar konkrēto priekšmetu. Par daudziem 
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etnogrāfisko kolekciju priekšmetiem muzejiem trūkst informācijas. Priekšmeta, par kuru zināms 

vien tas, ka tas savulaik atvests no Āfrikas, aprakstīšanā var palīdzēt vietējie iedzīvotāji, kam ir 

zināma priekšmeta izcelsme, vai kuri labprāt iesaistītos tā vēstures izpētē, izmantojot muzeja 

arhīvu vai literatūru. Šādas kolekcijas labi noder kontaktu veidošanai. 

Arī zinātnes un tehnoloģiju muzeju krājumu izpētei svarīgas ir zināšanas par vietējo ražošanu. 

Zinātnes, tehnoloģiju un rūpniecības muzejos bieži vien trūkst informācijas par to, kādam 

mērķim konkrētie priekšmeti radīti un kā tie darbojas. Ja atbildīgais kurators ir vēsturnieks, 

viņam var nepietikt zināšanu par konkrēto rūpniecības nozari. Taču vietējā sabiedrībā var būt 

daudz pensionētu darbinieku ar lieliskām zināšanām par muzejā esošajām mašīnām, iekārtām vai 

zinātnisko aprīkojumu. Muzejam vajadzētu šīs specifiskās zināšanas dokumentēt un nodot tālāk 

postindustriālajām paaudzēm, pretējā gadījumā tās tiks pazaudētas. Daudziem zinātniskajiem un 

tehniskajiem objektiem ir nepieciešams skaidrojums, un to var sniegt pieaicinātie kuratori vai 

vietējie eksperti. Šim nolūkam var organizēt sarunas vai lekcijas. Piemēram, Tekreja (Thackray) 

Medicīnas muzejā Līdsā, Lielbritānijā, tiek organizēti lekciju cikli par medicīnas vēsturi un 

aktuāliem medicīnas ētikas jautājumiem. Tādā veidā zinātnisko instrumentu kolekcija, kura 

varētu likties noslēpumaina un grūti interpretējama, tiek izmantota gan vēstures izziņai, gan 

izglītošanās iespēju nodrošināšanai. 

Vietējās skolas, baznīcas un kopienas bieži ir saistītas ar citām pasaules daļām vai attīstības 

valstu pilsētām. Vietējais muzejs var aktīvi sekmēt šo saišu stiprināšanu, papildinot krājumu ar 

priekšmetiem, kas raksturo šīs pilsētas. Muzejs var uzaicināt vietējās kopienas apmeklēt muzeja 

krātuvi un izmantot to redzesloka paplašināšanai. Muzeji var arī aktīvi popularizēt savu krājumu 

kā ārpusskolas izglītošanās iespēju un kļūt par šīs kustības centru. 

IZSTĀDES UN EKSPOZĪCIJAS – UZRUNĀŠANAS LĪDZEKĻI (REACHING OUT) 

Krājuma eksponēšanā ir notikušas milzīgas pārmaiņas. Laika gaitā ir radusies jauna izpratne un 

zināšanas par priekšmetu interpretēšanu, izgaismošanu, anotēšanu un iespējām vairot ekspozīciju 

pievilcību. Kopš pārblīvētajām vitrīnām ar niecīgu informācijas daudzumu ir noiets garš ceļš. 

Tomēr vēl garš ceļš ir ejams, lai krājuma ekspozīcijas būtu nevainojamas un sasniegtu nākotnes 

eksponēšanas iespējas. Muzeju apmeklētāji kļūst arvien prasīgāki un vēlas, lai ekspozīcijās 

varētu līdzdarboties un lai muzejs piedāvātu iesaistīties dažādās aktivitātēs. Ir jāatrod labāki un 

izdomas bagātāki krājuma interpretācijas un demonstrācijas veidi vai nu muzeja zālēs, vai citās 

piemērotās telpās ārpus muzeja. 

Ilgtermiņa deponējumi 

Ilgtermiņa deponējumi ir labs krājuma izmantošanas veids priekšmetiem, kuri citādi turpinātu 

gulēt krātuvē. Neviens muzejs nespēj vienlaicīgi parādīt visus savāktos priekšmetus, tāpēc 

jāmeklē jaunas krājuma demonstrēšanas iespējas. Neeksponētie priekšmeti, lai kāds būtu to 

neeksponēšanas iemesls, var izrādīties ļoti noderīgi citam muzejam vai galerijai. Ilgtermiņa 
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deponējumu paraugprakses ziņojumā, ko sagatavoja Eiropas Komisijas Krājuma mobilitātes 

darba grupa 2008.-2010. gadā (Jyrkkiö 2009), ir publicēts lgtermiņa deponējumu priekšrocību 

saraksts un Eiropā sekmīgi izmantotu deponējumu piemēri. 

Apvienotās Karalistes Muzeju asociācijas programma Efektīvs muzeja krājums ir izstrādājusi 

sistēmu, kas palīdz muzeja krājumā identificēt mākslas darbus, kuri ilgāku laiku nav bijuši 

eksponēti, un atrast tiem piemērotus adresātus, kuri varētu izmantot šos darbus kā ilgtermiņa 

deponējumus. Šīs programmas ietvaros ir izveidota priekšmetu meklēšanas datu bāze, kā arī 

iedalīts finansējums krājuma izpētes un ilgtermiņa deponēšanas nodrošināšanai. 

Šādas un līdzīgas programmas ļauj atklāt neskaitāmus ilgstoši neeksponētus objektus, savukārt 

nepietiekami izmantotās krājuma daļas apzināšana veicina pētniecību. Ilgtermiņa deponējums 

var sekmēt objekta „atkalredzēšanos” ar saviem sākotnējiem partneriem; tas var veicināt 

apvienošanos ar citiem šāda veida priekšmetiem, saturiski nobeidzot ekspozīciju vai papildinot to 

ar nolūku parādīt kāda priekšmeta daudzveidību; tas var atgriezties savā sākotnējā izkārtojumā, 

vietā vai mājās; tas var padziļināt zināšanas vai izpratni par atšķirīgu kultūru; tas var pabeigt 

iesākto stāstu vai aizpildīt „tukšo robu” vēstījumā. Ilgtermiņa deponējumi bieži kalpo kā 

centrālie ekspozīcijas elementi muzejā, kurš šo priekšmetu aizņēmies, vienlaicīgi piesaistot 

pastiprinātu uzmanību muzeja krājumam. Līdzās minētajiem ieguvumiem, ilgtermiņa 

deponējumi atbrīvo vietu deponējuma devēja muzejā un ir daudz rentablāki nekā īstermiņa 

deponējumi izstādēm.  

Ilgtermiņa deponējumi dod lielu labumu gan aizdevējam, gan aizņēmējam. 

Aizdevēja ieguvumi: 

1) priekšmets, kas bija neredzams vai reti redzams, tiek eksponēts; 

2) arī dublikāts var tikt izmantots – citā muzejā; 

3) priekšmets tiek izņemts no krātuves, atbrīvojot telpu; 

4) priekšmets var tikt uzlūkots no jauna skatupunkta; 

5) aizņēmējs var veikt priekšmeta zinātnisko izpēti; 

6) aizņēmējs var veikt priekšmeta restaurāciju; 

7) var tikt iegūta jauna informācija par priekšmetu;  

8) aizdevējs nezaudē savas īpašumtiesības uz priekšmetu; 

9) aizdevējam parasti nav jāsedz nekādas izmaksas; 

10) deponējums dod aizdevējam iespēju nomainīt ekspozīcijas eksponātus. 

Aizņēmēja ieguvumi: 

1) priekšmets var bagātināt pašu krājuma profilu un nozīmi; 

2) deponējums var kalpot kā krājumā balstītas ekspozīcijas centrālais elements; 

3) muzejam var tikt piesaistītas jaunas auditorijas;  

4) var pavērties iespējas jaunu zināšanu ieguvei un jauniem atklājumiem; 

5) saistībā ar deponējumu var veidot jaunus pasākumus vai izglītojošās programmas; 
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6) darbs, kas patērēts deponējuma iegūšanai, ir ilgtermiņa ieguldījums; 

7) ilgtermiņa deponējums ir ekonomiskāks nekā objekta īstermiņa deponējums vai iegāde; 

8) var apgūt jaunas krājuma aprūpes vai apstrādes metodes;  

9) ilgtermiņa deponējums var būt alternatīva restitūcijai; 

10) ilgtermiņa deponējums var būt iegansts, lai uzlabotu apstākļus ekspozīciju zālē. 

Turklāt, attiecībā uz aizdevēju un aizņēmēju ir iespējami šādi kopīgi ieguvumi: 

1) ieguldītais darbs dod ilgtermiņa ieguvumus; 

2) priekšmets ir aplūkojams jaunā kontekstā; 

3) aizņēmējs var veikt vēl nebijušu pētījumu; 

4) tiek veidotas jaunas publikācijas un programmas;  

5) starp pusēm veidojas sadarbība un uzticība;  

6) var tikt radītas kopējas veidlapas, standarti un procedūras;  

7) var veidoties saites, kas noved pie jauniem projektiem un jauniem deponējumiem; 

8) sadarbojoties tiek tērēti mazāki resursi; 

9) ilgtermiņa deponējumi ir energoefektīvāki; 

10) ilgtermiņa deponējumi var būt praktiska alternatīva restitūcijai. 

Ikvienam ilgtermiņa deponējumam ir jādod divpusējs labums, un ikviena ilgtermiņa deponējuma 

gadījumā ir jāslēdz rakstisks līgums, kas sastādīts, savstarpēji vienojoties. Uz ilgtermiņa 

deponējumu jāattiecina tādi paši aprūpes standarti un dalītā atbildība, kā īstermiņa deponējuma 

gadījumos. Būtiskākā atšķirība ir tā, ka, lai gan aizdevējs saglabā īpašumtiesības, deponētais 

objekts uz deponēšanas periodu „kļūst” par aizņēmēja krājuma daļu, un ar to jāapietas, kā ar šī 

krājuma vienību. Tas dod aizņēmējam brīvību izmantot objektu atbilstoši muzeja vajadzībām, 

izvairoties no biežām diskusijām vai sarunām. Aizdevēji ir atbrīvoti no pastāvīgas uzraudzības, 

apzinoties, ka deponējums ir nodots aizņēmēja atbildībā un viņš izturēsies pret to tikpat labi kā 

pret savu krājumu. 

Ilgtermiņa deponējuma līgumu parasti slēdz uz laiku no trim līdz pieciem gadiem un atjauno, ja 

abas puses tam piekrīt (skat. Collections Mobility Long Term Loans and Loan Fees work group). 

Ilgtermiņa deponējumi ir efektīvāki gan resursu izmantojuma, gan personāla ieguldītā laika ziņā, 

tāpēc – jo ilgāk deponējums nodots aizņēmēja rīcībā, jo tas ir rentablāks.  

Viens no galvenajiem ilgtermiņa deponējuma apgrūtinājumiem ir apdrošināšanas izmaksas. 

Aizdevēji un aizņēmēji var samazināt vai atteikties no apdrošināšanas izmaksām, aizvietojot 

komerciālo apdrošināšanu ar valsts garantijām, ja šāda sistēma darbojas. Valstīs, kurās nav valsts 

garantiju sistēmas, muzejiem būtu jārosina Kultūras ministrijai apsvērt iespējas tās ieviešanai. 

Tāpat valstīs, kurās valsts garantiju sistēma attiecas tikai uz izstāžu deponējumiem, muzejiem 

jārosina paplašināt to, iekļaujot garantiju sistēmā arī ilgtermiņa deponējumus. Tā kā kultūras 

objekti visbiežāk tiek pakļauti riskam to pārvietošanas laikā, tad ilgtermiņa deponējumu 

apdrošināšanas risks ir daudz zemāks nekā izstāžu deponējumiem. Ja komerciālajai 

apdrošināšanai nav alternatīvu, tad aizdevējam un aizņēmējam būtu jāvienojas par situācijai 
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atbilstošu novērtējumu. Ja iespējams, vajadzētu atteikties no objektu apdrošināšanas, kad tie 

atrodas aizņēmēja aprūpē, un attiecināt to tikai uz tranzītu, ja abas puses tam piekrīt. 

Kā jau minēts, ilgtermiņa deponējumu piemēri ir aprakstīti Ilgtermiņa deponējumu 

paraugprakses ziņojumā, un ilgtermiņa deponēšanu var veikt arī ārpus valsts robežām. Muzejiem 

ir aktīvi jāiesaistās ilgtermiņa deponēšanas programmas īstenošanā. Muzejiem, kas vēlas 

sadarboties ar citām valstīm, jābūt drosmīgiem, piedāvājot sava krājuma priekšmetus 

izmantošanai ilgtermiņā, bet tiem, kam ir informācija par viņu krājuma tematikai atbilstošiem 

priekšmetiem citos muzejos, būtu jāuzrunā šo priekšmetu īpašnieki par ilgtermiņa deponēšanas 

iespējām. Muzejiem vajadzētu apsvērt deponēšanas iespējas ārpus valsts vai pat Eiropas 

robežām. Dažādas organizācijas, piemēram, Āzijas un Eiropas muzeju tīkls (skatīt 

www.asemus.org), sekmē ar Āziju saistīto zināšanu un muzeja priekšmetu apmaiņu. Šādi mēs 

varam nodrošināt mūsu kultūras ilgtermiņa baudīšanu, ne tikai īstermiņa eksponēšanu. 

Deponēšana ārpus muzeja telpām 

Deponēšana ārpus muzeja telpām ir labs veids, kā nodrošināt visplašāko pieejamību muzeja 

priekšmetiem un motivēt muzeja apmeklējumam. Amsterdamas Šipholas lidostā iekārtotajā 

Rijksmuseum galerijā iegriežas miljoniem pasažieru, kas dodas cauri lidostai, un daudzi no 

viņiem vēlāk apmeklē arī muzeju. 

Amsterdamas Šipholas lidosta ir pirmā lidosta pasaulē, kurā viesojas muzejs. Sadarbība 

ar Rijksmuseum dod iespēju pasažieriem izbaudīt īsu atelpas brīdi saspringtajā ceļojumu 

grafikā, un tā ir kļuvusi ļoti populāra. Muzejam, savukārt, ir iespēja iepazīstināt ar sava 

krājuma izcilajiem mākslas darbiem un iegūt vērtīgu publicitāti daudz plašākā auditorijā. 

Galerija, kas tika atvērta 2002. gadā, izmanto lidostas drošības sistēmas un klimata 

kontroli, un tai līdzās ir neliels veikaliņš, kurā var iegādāties kvalitatīvas, muzeja 

tematikai atbilstošas preces. 

Lidosta ir ideāla eksponēšanas vieta, jo tajā ir īpaši augsts drošības līmenis un vismūsdienīgākā 

elektroniskā klimata kontroles sistēma. Tomēr arī citas telpas ārpus muzeja var būt tikpat 

piemērotas mazāk jutīgu priekšmetu eksponēšanai, kam nav nepieciešami īpaši drošības vai 

saglabāšanas pasākumi. 

Izņemot īpaši jutīgus priekšmetus, kuru prasības mums ir labi zināmas, pārējiem muzeja 

priekšmetiem nav nepieciešami speciāli apstākļi. Arheoloģiskos materiālus un sociālās vēstures 

kolekcijas var izvietot drošās vitrīnās visdažādākajās sabiedriskajās vietās. Londonas muzejs ir 

izvietojis sava krājuma priekšmetus koledžās, publiskās ēkās un pat metro stacijās, tādējādi 

iezīmējot vietas, kur šie objekti tikuši atrasti. Šie priekšmeti, piemēram, romiešu podi un flīzes, 

nav ne jutīgi pret gaismu vai temperatūras svārstībām, ne unikāli, tāpēc tie ir ļoti piemēroti 

deponēšanai ārpus muzeja. Šādi pasākumi ar zemu riska pakāpi ļauj eksponēt priekšmetus to 

atraduma vietās un mudina cilvēkus iepazīt savu vēsturi un apmeklēt muzeju. 

http://www.asemus.org/
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Patlaban tiek domāts par to, kā mazināt raizes par kultūras objektiem un daļu no tiem, pēc 

rūpīgas izvērtēšanas, eksponēt ārpus stingri reglamentētajiem vides parametriem. Šī brīvība ļauj 

izpausties radoši, izvietojot krājuma priekšmetus ārpus muzeja. Sabiedriskās vietās, piemēram, 

valdības ēkās, kultūras iestādēs, augstskolās un koledžās, tiek nodrošināta muzeja krājuma 

pieejamība milzīgam aplūkotāju skaitam, un parasti tam ir nodrošināta laba publicitāte un 

drošība. Šīs vietas var būt ļoti piemērotas vitrīnu izvietošanai. Eksponātu izvēlei un katram 

deponēšanas gadījumam ir jābūt rūpīgi pārdomātam, tomēr daudzi muzeja priekšmeti ir 

pietiekami stabili, lai tos varētu deponēt eksponēšanai šādās telpās. 

Muzejiem jābūt drosmīgākiem attiecībā uz krātuvē guļošo priekšmetu eksponēšanu publiskās 

telpās. Daudzās pilsētās tiek īstenota programma "Māksla slimnīcās”, uzrādot pārsteidzošus 

panākumus pacientu atveseļošanā. Dānijas Nacionālais muzejs deponējis priekšmetus vairākiem 

Barselonas kultūras centriem un Santjago klosterim. Amatniecības padome (Lielbritānija) aktīvi 

veicina krājuma īstermiņa deponēšanu veselības aprūpes un korporatīvajām institūcijām, bet 

ilgtermiņa deponēšanu – galerijām, muzejiem un universitātēm. Tas sekmē pamatkrājuma 

amatniecības kolekcijas interpretāciju un eksponēšanu, kā arī jaunu, līdz šim krājuma 

komplektēšanas politikā neiekļautu, amatniecības darbu nonākšanu krājumā. 

Jebkura publiskā telpa, kurā ir garantēta drošība, labs apgaismojums un salīdzinoši stabili 

klimata apstākļi, var būt piemērota muzeja priekšmetu eksponēšanai, un sarunas ar šo telpu 

īpašniekiem var sekmēt ilgtermiņa deponējumu līgumu noslēgšanu. Šādām izstādēm var būt liela 

sociāla nozīme.  

Daudziem muzejiem ir nomas līgumi ar vietējiem uzņēmējiem par objektu novietošanu 

uzņēmuma publiskajā zonā, par to saņemot samaksu. Tas var noderēt kā līdzeklis krājuma telpu 

atbrīvošanai, objektu eksponēšanai publiskās vietās un muzeja budžeta palielināšanai. 

Krājuma izstādes 

Informētību par muzeja krājumu visefektīvāk var uzlabot ar lielisku krājuma izstādi. Daudzi 

muzeji pievērsušies deponēto izstāžu eksponēšanai, tādējādi kaitējot pašu krājumam. Tomēr tieši 

pašu krājums ir tas, kas vairo uzticību muzejam. 

Efektīvai krājuma izmantošanai ir nepieciešama detalizēta muzeja krājuma eksponēšanas 

programma, kurā precīzi noteikts, kurus krājuma priekšmetus, kad un kādā veidā muzejs 

izmantos eksponēšanai. Izstādes var lieliski sasaistīt ar muzeja aktualitātēm, piemēram, 

eksponējot nupat restaurētu priekšmetu vai muzeja jaunieguvumu, taču arī šādi pasākumi ir 

jāiekļauj muzeja krājuma izstāžu stratēģiskajā programmā. Pretējā gadījumā šīs izstādes veidojas 

kā reakcija uz notiekošo, un tās var pārsteigt personālu nesagatavotu, likt grozīt sākotnējās 

ieceres vai tērēt vairāk līdzekļu, nekā paredzēts. 
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Krājuma ekspozīcija, kas pastāvīgi tiek atjaunota, liek apmeklētājiem atgriezties, jo muzejā 

vienmēr būs aplūkojams kas jauns. Kuratoriem atkal un atkal jācenšas vizualizēt krājuma 

ekspozīcijas un likt lielāku uzsvaru uz tām. Krājuma izstādes var mainīt biežāk, lai uzturētu 

pastāvīgu sabiedrības interesi par muzeju.  

Ir jāpatur prātā trīs kritēriji: izmaksu efektivitāte, ilgtspēja un elastīgums. Pat ar ierobežotu 

budžetu veidotas izstādes var būt interesantas un iedvesmojošas. Taupības nolūkos ekspozīciju 

noformēšanas elementi, ceļrāži un izstāžu mēbeles var tikt izmantotas atkārtoti.  

Maksimāli izmantojiet muzeja krājuma galveno objektu, piemēram, visu iemīļotu un labi 

pazīstamu mākslas darbu, kas var piesaistīt visplašāko auditoriju. Tas jāizmanto pilnībā un 

jāizceļ visdažādākajos veidos. To var izmantot atkal un atkal visdažādākajās izstādēs, katru reizi 

izmantojot jaunu šī objekta aspektu. 

Daudzu slavenu mākslinieku iedvesmas avots ir bijusi vietējā muzeja krājuma glezna vai 

priekšmets, kuru viņi aplūkojuši vairākkārt. Tikai tāpēc vien, ka šie objekti ir pazīstami, tos 

nedrīkst uztvert kā pašsaprotamus, jo tiem var būt tālejoša ietekme, ko patlaban grūti iztēloties. 

Ja vēlaties deponēt priekšmetus savas krājuma izstādes papildināšanai, neņemiet visus pēc 

kārtas, bet rūpīgi atlasiet tos un izvēlieties vienu vai divus priekšmetus, kuri visefektīvāk izcels 

jūsu muzeja priekšmetus. Tādā veidā jūs akcentēsiet sava krājuma īpašās vērtības un parādīsiet 

tās visizdevīgākajā gaismā. Krājuma izstādi var kvalitatīvi uzlabot ar vienu pašu rūpīgi 

izraudzītu deponējumu, šim nolūkam nebūvējot veselu ekspozīciju. 

Ceļojošās izstādes  

Ceļojošās izstādes ir labs veids, kā iepazīstināt sabiedrību ar muzeja priekšmetiem un popularizēt 

tā krājumu. Ja muzejam ir pietiekami laika un finanšu resursi, lai no krājumā esošajiem 

priekšmetiem izveidotu izstādi demonstrēšanai savā muzejā, tad būtu vērts apsvērt iespēju 

eksponēt to arī citos radniecīgos muzejos. Izmaksu ziņā tas ir efektīvs izstāžu veids, jo izmaksas 

var sadalīt starp vairākiem dalībniekiem. Deponējuma ņēmējai institūcijai nav jāsedz sākotnējās 

izmaksas, tā var aizņemties ne tikai muzeja priekšmetus, bet arī pārējos izstādes elementus, un 

tai jāsedz tikai iepakošanas un transporta izmaksas. 

Ceļojošā izstāde ne vien ļauj ietaupīt resursus, bet arī dod iespēju uzzināt, kas glabājas citu 

muzeju krājumos, un veidot ilgstošu sadarbību, noslēdzot ilgtermiņa deponējuma līgumu. Tas 

sekmē jaunu ceļojošo izstāžu un citu kopīgu projektu īstenošanu. Šim nolūkam derētu 

noskaidrot, kuros muzejos glabājas tāda paša rakstura priekšmeti kā jūsējie. Ceļojošo izstāžu 

partneriem, kopīgi gūstot jaunas zināšanas un apgūstot darba specifiku, parasti veidojas 

savstarpēja uzticēšanās, kas ir milzīga priekšrocība. Līdzīgiem muzejiem regulāri sadarbojoties, 

var tikt izstrādāta vienota leksika un standarti. Tas, turpmāk organizējot ceļojošo izstāžu 

apmaiņu, ļauj neatkārtot visus regulāros nosacījumus un noteikumus. 
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Plānojot ceļojošo izstādi, jāapsver šādi aspekti:  

1) datumi, 

2) nosaukums, 

3) saturs, 

4) atbildīgais personāls, 

5) pienākumi, 

6) sponsorēšana / reklāma, 

7) katalogs / priekšmetu saraksts, 

8) izstāžu zāles vajadzības,  

9) transportēšanas iepakojums,  

10) apdrošināšana / valsts garantijas,  

11) izmaksas / budžets,  

12) izglītojošie pasākumi,  

13) izvērtēšana. 

Ceļojošajām izstādēm jābūt daudzveidīgām formas, izmēru, tēmu ziņā un elastīgām formāta 

izvēlē, lai tās vēlētos iegūt iespējami lielāks potenciālo izstādes deponētāju skaits. Izstādei 

sagatavotās izglītojošās programmas, papildmateriāli, eksponēšanas iekārtas un anotācijas var 

ceļot līdzi un tikt izmantotas visās izstādes eksponēšanas vietās, tādējādi nodrošinot būtisku 

tēriņu samazinājumu un ļaujot ar minimāliem līdzekļiem eksponēt izstādi daudzās vietās. 

SADARBĪBA 

Kopīgs pirkums un īpašumtiesības 

Sakarā ar mākslas darbu un citu augstvērtīgu priekšmetu augstajām cenām, daudzi muzeji šādus 

pirkumus nevar atļauties. Taču šos priekšmetus muzeji varētu iegūt un paturēt sabiedrības 

īpašumā, iegādājoties tos kopīgiem spēkiem kā kopīgu īpašumu. Diezgan izplatīta ir prakse, ka, 

parādoties pārdošanā nozīmīgam mākslas darbam, divi vai trīs muzeji, kuri ir ieinteresēti šī darba 

iegūšanā, apvienojas, lai to nopirktu. Pretējā gadījumā neviens no muzejiem nespētu iegādāties 

šo priekšmetu, un tas neizbēgami pazustu privātajā sektorā vai kādā no retajiem pasaules 

muzejiem, kam ir liela pirktspēja. 

Parasti apvienojas līdzīga profila muzeji, piemēram, tēlotājmākslas muzeji kopīgi iegādājas 

mākslas darbus, bet vēstures muzeji – senlietas. 

2008. gadā Britu muzejs, Podniecības muzejs un mākslas galerija (Stoka pie Trentas) un 

Tallija mājas muzejs un mākslas galerija (Kārlaila) kopīgi iegādājās Stafordšīras tīreļa 

pannu – 2. gadsimta romiešu trauku, kas atrasts Ziemeļanglijā netālu no Adriāna mūra. 

Ja priekšmets ir bijis aprakts zemē un tas šim apvidum ir īpaši nozīmīgs, tad vairāki vietējie 

muzeji var apvienot spēkus tā kopīgai iegādei, tādējādi nodrošinot, ka priekšmets paliek 
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atraduma vietā un tiek eksponēts vietējā un vēsturiskā kontekstā. Vietējas izcelsmes priekšmeti 

vienmēr ir galvenie krājuma elementi, un tos var izmantot, veidojot stāstus par vietējo vēsturi. 

Kopīga tēlotājmākslas darbu iegāde, piemēram, Pompidū centra (Parīze), Teita galerijas 

(Londona) un Vitnijas Amerikāņu mākslas muzeja (Ņujorka) kopīgie pirkumi, var nodrošināt 

augstvērtīgu, īpaši nozīmīgu mākslas darbu publisko pieejamību. 

2002. gadā Teita galerija, Pompidū centrs un Vitnijas Amerikāņu mākslas muzejs kopīgi 

iegādājās Bila Violas (Bill Viola) videoinstalāciju „Pieci eņģeļi tūkstošgadei”.  

Šādā partnerībā katrs no muzejiem iegūst priekšmetu (vai vismaz daļu no tā) savā krājumā un var 

eksponēt to pēc rotācijas principa, iepriekš izplānojot labāko eksponēšanas metodi un laiku. 

Sabiedrība iegūst labumu no tā, ka objekts vairāk vai mazāk pastāvīgi ir eksponēts dažādās 

vietās. To var aplūkot katrā no iesaistītajiem muzejiem, un katrā no tiem tas tiek piedāvāts 

aplūkošanai citādi. 

Jebkurš potenciālais kopīgais pirkums ir rūpīgi jāapsver, lai ikviens no iesaistītajiem muzejiem 

saņemtu maksimālu labumu. Vēl pirms priekšmeta iegādes katram muzejam vajadzētu definēt 

vēlamo ieguvumu un noteikt skaidrus mērķus un uzdevumus. Jebkurš šāds priekšmets tiek 

iegādāts pastāvīgai glabāšanai, tāpēc kopīpašuma partneriem šis pirkums ir jāizvērtē ilgtermiņā. 

Ir svarīgi diskutēt ne tikai par priekšmeta cenu. Ir jāņem vērā arī citas ar iepakošanu, 

transportēšanu, saglabāšanu, tostarp restaurāciju, saistītās izmaksas. Muzejiem jāspēj ielūkoties 

nākotnē un paredzēt priekšmeta ilgtermiņa izmantošanu un saglabāšanu, kopīgi izanalizējot visus 

ar to saistītos jautājumus. Tāpēc ir svarīgi, lai starp pusēm noslēgtais līgums ietvertu visus vai 

daļu no šādiem aspektiem: 

1) iepirkuma cena, par kuru panākta vienošanās, 

2) katram dalībniekam maksājamā cenas daļa, 

3) transportēšanas un iepakošanas izmaksas un izmaksu sadalījums, 

4) jebkuras saglabāšanas, tīrīšanas, ierāmēšanas un montāžas izmaksas un pienākumi,  

5) jebkādi ar priekšmetu saistītie materiāli vai informācija,  

6) vērtība, apdrošināšana / valsts garantijas,  

7) ilgtermiņa uzglabāšana un iepakošana,  

8) deponējuma periods katrā eksponēšanas vietā,  

9) pārvietošanās starp vietām – izmaksas un kārtība,  

10) kredītlīnija,  

11) autortiesību informācija,  

12) rīcība deponējuma pieprasījuma gadījumā. 

Veiksmīga sadarbība balstās uz stabiliem līgumiem, kuri nevar sagādāt pārsteigumus. Ja 

partnerība darbojas labi, tā var pārvērsties par kaut ko pastāvīgāku, piemēram, konsorciju kopīgu 
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iepirkumu veikšanai nākotnē. Jebkurā gadījumā, nozīmīgu priekšmetu kopīga iegāde ir saprātīgs 

veids, kā nodrošināt to piederību muzejiem. 

Partnerība 

Daudzi lielie muzeji ir izveidojuši partnerattiecības ar reģionālajiem muzejiem. Šī sadarbība ļauj 

nodrošināt nozīmīgāko muzeja priekšmetu pieejamību interesentiem arī citos reģionos, un tas ir 

īpaši svarīgi attiecībā uz nacionālas nozīmes priekšmetiem. Šādas partnerattiecības var būt ļoti 

veiksmīgas, taču tās ir jāveido, paredzot ieguvumu abām pusēm, nevis tikai kā nacionālo muzeju 

izstāžu piegāde reģionālajiem muzejiem.  

Sadarbības mērķiem vajadzētu būt ideju un resursu apvienošanai un muzeju priekšmetu 

abpusējai kustības nodrošināšanai. Papildus priekšmetu eksponēšanai, lielākais muzejs var sniegt 

konsultācijas par standartiem un procedūrām, kas mazākajiem muzejiem var noderēt ilgtermiņā. 

Daudziem nacionālajiem muzejiem ir partnerattiecības ar četriem vai pieciem reģionālajiem 

muzejiem, kas ļauj iepazīt nacionālā muzeja krājumu ārpus galvaspilsētas. Parasti šādu 

partnerību izveidošana un uzsākšana ilgst vairākus gadus, tāpēc to īstenošana jāparedz 

ilgtermiņā. 

Var tikt veidotas arī muzeju grupu partnerattiecības, visiem līdzvērtīgi iesaistoties ar savu 

krājumu un pārējiem resursiem. Neviens muzejs nespēj apkopot zem viena jumta visas 

nepieciešamās zināšanas. Veidojot partnerattiecības, muzeji var apvienot savus resursus un 

nodrošināt kopējas apmācības, publicitāti, izglītības programmas, kā arī krājuma apstrādi un 

tehnisko iemaņu apgūšanu. 

Šādas partnerattiecības var veidot, balstoties uz vienotu tēmu, piemēram, dažādu reģionu dabas 

muzeji var apmainīties ar šim apvidum raksturīgajiem muzeja priekšmetiem; viena novada vai 

reģiona novadpētniecības muzeji var kopīgi radīt vispārīgu reģiona portretu, atsedzot tā unikālās 

iezīmes; universitātes muzeji var iesaistīties vēstures vispārīgā konteksta atspoguļošanā; pilsētas 

muzeji var apvienoties, lai atspoguļotu pilsētas kultūru visā tās daudzveidībā, bet vienā 

teritoriālajā vai administratīvajā vienībā esošie memoriālie muzeji var apvienot savus resursus 

kopīgu programmu radīšanai un īstenošanai. Muzeju grupas ir spēcīgākas nekā atsevišķi muzeji, 

jo tās var darboties kā konsorcijs, ar apvienotu publicitātes un lobēšanas jaudu piesaistot lielāku 

uzmanību. 

Agrāk muzeji apmeklētāju vai vietējā finansējuma iegūšanā mēdza viens otru uzskatīt par 

konkurentiem. Apvienojot spēkus, iegūst visas puses, jo sadarbojoties muzeji efektīvāk izmanto 

resursus, sekmīgāk piesaista finansējumu un sabiedrības uzmanību, ar koplietošanas interneta 

vietnēm un kopīgiem pasākumiem vairojot publicitāti. 

Ikvienai partnerībai ir nepieciešama rakstiska vienošanās, lai katrai pusei būtu skaidrs, ko tā 

apņemas un kādu labumu tā gūst. Lēmumi ir jāpieņem vienojoties, un vienošanās ir 
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jādokumentē, lai nebūtu nekādu šaubu par to, kam par ko ir jāmaksā un kam kas ir jādara. Nav 

nepieciešams visu sadalīt vienādi. Piemēram, ja vienam no partneriem ir restaurācijas darbnīca, 

bet citam tās nav, tad līgumā jāparedz visu restaurācijas darbu veikšana šajā darbnīcā, vienojoties 

par darbu norises un samaksas kārtību un principiem. Ikviena darbība un ikviens lēmums ir 

jāfiksē rakstveidā, un lēmumu kopijas jāizsniedz visām sadarbības pusēm. Ir svarīgi vienoties par 

to, ko kurš dara, kas ko glabā savās telpās un vai atbildība tiek uzticēta vienam konkrētam 

muzejam vai visiem sadarbības partneriem. Ja publicitātes izdevuma datu bāze ir kopīga, tad 

jābūt līgumam par to, kurš nodrošina saturu un kurš uzņemas atbildību par publikācijas izdošanu. 

Ja tiek organizēti kopīgi mācību pasākumi, tad galvenajā koplīgumā jābūt iekļautai informācijai 

par šo pasākumu izmaksām un saturu. Ja, sadarbību uzsākot, ir sastādīti šādi līgumi, tad būs 

viegli risināmi izstāžu, satura, transportēšanas, eksponēšanas mēbeļu, publikāciju, reklāmas u.c. 

jautājumi.  

Aizvien biežāk muzeji apvienojas, lai veidotu kopīgas krātuves vai sniegtu pakalpojumus 

vienviet. Visbiežāk šo paņēmienu lieto valsts vai reģionālie muzeji, kam ir kopīgs finansētājs vai 

pārvaldes struktūra. Katrā ziņā muzeji arvien vairāk novērtē kopīgu krātuvju priekšrocības. 

Vērojama pāreja no dārgām iekšpilsētas telpām uz jaunbūvētām krātuvēm ārpus pilsētas centra. 

Plānojot un būvējot šādu ēku, ir izdevīgi izmantot to pēc iespējas lietderīgāk, krātuves 

izmantošanai pieaicinot vairākus muzejus. Apvienoties var ne tikai krātuves telpu izmantošanā, 

bet arī specifisko darbību veikšanā, piemēram, veidojot kopīgu restaurācijas darbnīcu, 

fotostudiju, dezinfekcijas kameras un tehniskās laboratorijas. Piemēram, Dānijas Nacionālais 

muzejs izmanto krātuvi kopā ar Rozenborgas muzeju, bet reģionālā krātuvē pie Vejles ir 

kolekciju glabātavas, restaurācijas darbnīca, fotostudija, saldētava un iepakošanas darbnīca. 

Partnerattiecības un sadarbība gan sekmē resursu ekonomiju, daloties zināšanās un pieredzē, gan 

ļauj muzejiem labāk izmantot savus krājumus un uzņemties vērienīgākus un izdomas bagātākus 

projektus, ko tie vienatnē nespētu īstenot. 

Sadarbība ārpus muzeja 

Daudziem muzejiem ir laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, ražotājiem un mākslas 

institūcijām. Partnerība ārpus nozares ietvariem var paplašināt radošās izpausmes muzeja 

krājuma izmantošanā, pielietojot daudzveidīgākas zināšanas un nodrošinot plašāku krājuma 

pieejamību. Nosakot savus mērķus, muzejiem vajadzētu piešķirt lielāku nozīmi vietējai klientūrai 

un vairāk pievērsties vietējiem uzņēmējiem, klubiem, biedrībām un organizācijām. Ja šo 

institūciju ēkas ir piemērotas un muzejam ir atbilstoši krājuma priekšmeti, tad muzejs var 

piedāvāt vietējām institūcijām izvēlēties kaut ko no krājuma eksponēšanai viņu telpās. Šādu 

pasākumu rezultātā no glabātavām izņemtie muzeja priekšmeti vairo cilvēkos prieku un rosina 

apmeklēt muzeju. Varbūt agrāk viņi nav uzskatījuši vietējo muzeju kā resursu, toties tagad viņu 

attieksme būs mainījusies. Ja priekšmeti, kurus institūcija izvēlējusies, ir pārāk trausli 

eksponēšanai ārpus muzeja, tad uzaiciniet viņus atbalstīt šo priekšmetu eksponēšanu muzejā un 
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organizējiet viņiem apmeklējumu, pasākumu vai lekciju par šo eksponātu. Tas veidos viņos 

atbildības sajūtu par vietējo mantojumu. Muzeja un vietējās institūcijas ieguldītais laiks un citi 

resursi var dot labumu abām pusēm. Vietējie ražotāji var kļūt par muzeja labdariem ilgtermiņā. 

Muzejs var veidot attiecības arī ar citu mākslas nozaru pārstāvjiem, piemēram, teātri, operu vai 

mūziķu kolektīviem. Šādām attiecībām ir labs potenciāls, jo muzejam ir telpas, bet mākslas 

institūcijām – mākslinieki, kuri var iepriecināt ar teātra izrādi, dejas vai mūzikas priekšnesumu. 

Muzeja krājuma priekšmeti vai to stāsti var iedvesmot māksliniekus jaundarbu radīšanai vai 

mecenātus šādu darbu pasūtīšanai. Sadarbības rezultātā radot jaunas mākslas formas, plašāk 

izmantojot krājumu, kopīgi sedzot izmaksas, vairojot publicitāti un piedāvājot pasākumus 

vietējai auditorijai, ikviens ir ieguvējs.  

Sadarbība var izpausties kā ilgtermiņa vai īstermiņa attiecības. Institūcijas var sanākt kopā, lai 

noorganizētu vienu vietējo festivālu vai vienu izrādi, bet var arī izveidot ilgtermiņa attiecības 

ilgākam laika posmam, lai kopīgi darbotos dažādās mākslas jomās. 

PĒTĪJUMI UN PUBLIKĀCIJAS 

Zināšanas par krājumu  

Krājums ir muzeja pamats, un zināšanas par muzeja aprūpē nodotajiem priekšmetiem ir būtiskas 

muzeja darbības nodrošināšanai. Daudzi muzeji atzīst, ka lielākais šķērslis krājuma labākai 

izmantošanai ir nepietiekamas zināšanas par to. Ikvienam muzejam, lai cik mazs tas būtu, 

ticamības nodrošināšanai ir jāīsteno pētniecības programma. Šo programmu var īstenot dažādi, 

piemēram, pieņemot pētnieku nepilnā slodzē vai sadarbojoties ar vietējo koledžu vai universitāti. 

Pētnieka piesaistīšana muzejam palielina tā nozīmību sabiedrības acīs. Ir svarīgi, lai muzeji 

turpinātu pētīt savu krājumu un publicētu pētniecības gaitā iegūtos rezultātus. Lai cik daudz 

informācijas nebūtu iegūts par krājumu, vienmēr atradīsies vēl kas nenoskaidrots par to, kas 

konkrēto priekšmetu saista ar citiem šī paša muzeja vai citu muzeju krājuma priekšmetiem. 

Vispirms ir padziļināti jāizpēta muzeja krājums un tikai tad var virzīties uz priekšu, īstenojot 

citus muzeja projektus, piemēram, restaurāciju un līdzekļu piesaistīšanu. Potenciālais sponsors 

vispirms vēlēsies dzirdēt kaut ko par muzeja krājuma vērtībām. 

Ir svarīgi ziedot laiku krājuma padziļinātai izpētei, pat ja šķiet, ka tas jau ir pietiekami labi 

izpētīts. Kāpēc Napoleona kausu sauc par Napoleona kausu? Vai tam ir tieša saistība ar 

Napoleonu vai tas ir tikai mīts? Kas ir tā dāma, kas attēlota gleznā ar nosaukumu „Sievietes 

portrets”? Tie ir būtiski jautājumi, uz kuriem jāatrod atbildes. Pavaicājiet sev, vai jums ir visa 

nepieciešamā informācija par muzeja krājumu un kas vēl būtu jānoskaidro. Konsultējieties ar 

vietējiem speciālistiem vai speciālajām institūcijām, lai noskaidrotu mākslas darbu vēsturi un 

atklātu to noslēpumus. Ieguldiet resursus nozīmīgākajos krājuma priekšmetos, izpētot tos no 

visdažādākajiem aspektiem, vai izpētiet līdz šim nepietiekami izmantoto krājuma daļu un 
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publicējiet pētījumu rezultātus. Priekšmeti, kurus jūs uzskatāt par kopijām, var izrādīties 

oriģināli. 

Muzeji pievērš pastiprinātu uzmanību savai auditorijai, un tas ir pareizi. Taču mēs nevaram 

kalpot publikai, ja nezinām, kas glabājas muzeja krājumā, un neizmantojam šīs zināšanas pilnā 

mērā. Ja izglītojošās programmas un pasākumi tiek balstīti zināšanās, kas iegūtas pirms vairākām 

desmitgadēm, šie pasākumi var izrādīties diezgan nepārliecinoši. Mūsdienu apmeklētāji vēlas 

piesātinātāku muzeja apmeklējumu un plašāku informāciju par priekšmetiem. Vienīgi muzeja 

spēkos ir atrast pareizo līdzsvaru starp padziļināto informāciju un ar priekšmetu saistīto pieredzi. 

Jaunās tehnoloģijas, piemēram, interaktīvais digitālais gids, var apmeklētājiem sniegt plašāku 

informāciju pēc pašu izvēles. 

Viss pārējais muzeja darbs ir saistīts ar pētniecības programmu. Ja muzejs nepēta savu krājumu, 

tad ir maz ticams, ka kāds cits to darīs. Turklāt, ja jūs neuztverat muzeja krājumu kā brīnišķīgu 

resursu, kas pastāvīgi jāpēta un kam ir milzīgs potenciāls, tad jūs varbūt esat izvēlējušies 

nepareizu profesiju. Muzejs tiks uztverts daudz nopietnāk, ja jums būs padziļinātas zināšanas par 

tā krājumu. 

Krājuma informācijas publicēšana  

Daudzos muzejos izstāžu katalogi ir vienīgie pārdošanai domātie izdevumi. Taču, ierodoties 

muzejā, apmeklētājam ir svarīgi uzzināt, kādas unikālas vērtības ir tā krājumā. Muzejam ir 

jānodrošina interesentiem iespējas iegādāties grāmatu par krājumu ar nozīmīgāko priekšmetu 

ilustrācijām. Ja muzejs nepublicēs aprakstus par savu krājumu, tad ir maz ticams, ka to darīs kāds 

cits. Publikācijas par krājumu vairo muzeja publicitāti un piesaista vairāk apmeklētāju un 

potenciālo finansētāju. Ikvienam varbūtējam sponsoram ir nepieciešama informācija par muzeju, 

lai pieņemtu lēmumu atbalsta piešķiršanai. 

Ir svarīgi pēc iespējas lietderīgāk izmantot muzeja krājuma attēlus reklāmas nolūkos un 

nodrošināt muzeja īpašumtiesības uz šiem attēliem. Pārdodot attēlus dažādiem nolūkiem, attēlu 

reproducēšanas tiesību aizsargāšana var dot papildu ienākumus.. Ir jāpārzina autortiesību likums 

un jānoslēdz licences līgumi par katra muzejam piederošā attēla izmantošanu. Var sacīt, ka 

veiksmīgi izmantots attēls var būtiski mainīt muzeja krājuma ietekmi. 

Publikācijas par muzeja krājumu – gan  drukātās, gan digitālās – sasniedz vistālākās muzeja 

mērķgrupas. Ja izstāžu apmeklējumam tiek piedāvāts audio gids, bet pastāvīgajai ekspozīcijai 

šāda iespēja netiek nodrošināta, tad tiek raidīts vēstījums, ka muzeja krājumam ir sekundāra 

nozīme un muzejam, lai celtu tā vērtību, ir nepieciešami deponējumi. Publikācijas ir stabils 

muzeja mantojums. 
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Secinājums  

Labāka krājuma izmantošana nozīmē aicinājumu apzināt to, kas jau zināms, un paplašināt šīs 

zināšanas, dodot labumu sabiedrībai. Atkārtoti izvērtējot, kā un kāpēc mēs darām to, ko darām, 

un vēlreiz aplūkojot mūsu aprūpē nodotos brīnišķīgos priekšmetus, mēs varam ievērojami vairot 

sabiedrības ieguvumu, atmiņu, identitāti un mācīšanās iespējas. Aktīvi veicinot piekļuvi krātuvē 

guļošajam krājumam, mēs paveram sev un muzeja auditorijai jaunas pētniecības, izglītības un 

radošo izpausmju iespējas tagad un nākotnē.  
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