
n I(okia poziciia clel FI. Zuclermano rnuziejaus?

Sis klausirnas huVo pateiktas 7 muziejaus specialistams. Visi pasisake r-rZ muziejaus
ekspoziciios perkelinrq !tl' Sojaus dvarq. Savo pozicijq motyvavo tuo, kad dabarine
ekspoziciia Macil<Lrose yra eksponuo.iama netinkamomis sqlygomis, yra rnoraliskai pasenusi
ir tteclttro garbes rnuziejui. visi specialistai, galintys papasakoti apie H. Zudermanq, dirSa
Silut"s ll' SojaLrs muz-iejLrje. Perkehrs ekspoziciiq ! H. Sojaus dvarq rasyro-ias bus tinkamai
pristatontas lankytoianrs. Visi norintys gales aplankyi Macikuose stovintj Fl.Zudermano
girntqii rlanlE, pasigereti gamtos vaizdais, kuriuos H. ZLrdermanas apraso savo prisir.ininrtl
knygoje,

AS dar pridediau, kad mums nebuvo pasirilyta.iokia kita alternatyva. o savaime aisl<u, kad
tokia ekspozicria, kokia dabar yiaZudermano muziejuje negali b[ti. T4 patj galime sakyti ir
apie veiklq, tiksliau visiSkaijokios veiklos nebuvim4. Toks muziejus, koks buvo pries simtq
metq nebdra idornus lankytojams, Zmogus turi paZinti, bendruomene visur kur turi rasti
prasmg ir esmE.

Ar palaikote nruzie.iaus direktores pozicijq, kuriq ji vieSai issako ir kokia darbo atnrosfbra del
ivairiq veiklos klausimLl?

Ne vienas darbuotojas nepalaiko direktores pozicijos, kuriqii viesai issako.

Darbuotojq pasisakyrnai vei klos klausi mais.

. Muziejuje nuolat tvyro jtampa.

' Labai daZnai darbuotoiq pateikti pasi0lymai ignoruojami arba atmetami.. Vadovas negeba koordinuoti istaigos darbuotojq darbo.
o Nuolat paskuting minutg darbuotojai lpareigojami atlikti tam tikras uZcluoris.r Nuolatinis nuomones keitimas trukdo vykdyti uzsibreztus darbus.. NeivykdZius vienos uZduoties paskiriama kita.

' Kai vadovas neatlieka jokiq uZduodiq, jos primetamos tai vienam, tai kitam darbuoto-jri.t Darbuotojui rengiant parodq nuotat jam vadovauja (nors nera susipazinusi su paroclcls
tematika) paskutirrq minutg nusprendZia, kad darbuotojas turi kaZk4 keistijau parengroje
parodoje.

' Nemoka planuoti darbq, atsakingai tvarkyti muziejaus uzdirbtq pinigq.
' chaotiskai ir neatsakingai komplektuoja muziejaus fondus (jsigyjami ir priinrami bet

kokie

eksponatai). Pati nusprendiia kada ir kok! eksponatq reikia isigyti.o Nenori perkraustyti eksponatq is senojo muziejaus niotyvuodama tuo, kad nera kur jq
saugoti, ir eksponuoti. Darbuotojq nuomone didLialEdalj eksponatq (iSskyrus didZiuosius
eksponatus) galima pervezti ir saugiai sudeti arba eksponuoti dvare.o Esminis dalykas - vadovo pozicija buriant kolektyvE ir nustatant veiklos prioritetus. o
tokios pozicijos nera, labai neeti5ka, kuomet darbai, kuriuos pagal nuostatus irstrategiiq



\

atlieka, ir uZjuos atsako muziejus direktore ne tik neatliekami, bet ir vie5ai kaltinami
pavaldiniai, l<urie atlieka tik technini darb4. Muziejanrs moderndjant, keidiantis

visuorncnei ir jos poreikiams noretr;si lankytojus pakviesti i nrodernq, idomq ir
nov:rloriskil atgirnusi I-lugo Sojaus dvarq. Vadove nepasiZymi visi5kaijokiu lanksturnu,

nesugcha nustatysi svarbiausiq muziejaus veiklos prioritetq. Gaurrasi chaotiSkas

Sokirre"iirnas rruo vieno darbo prie kito, o kertdia muzieiaus, vieno i5 ispildingiausiq
MuTosios Lictuvos dvarq, prestiZas.
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