„Muziejų pasiekiamumo ir patrauklumo didinimas Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje“
(Development of Accessible and Attractive Museums in Zemgale and Northern Lithuania)
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su Panevėžio rajono savivaldybės
administracija, naudodamasi tarptautinių fondų teikiamomis galimybėmis, nuo š. m. vasario kartu
su partneriais iš Latvijos dalyvauja dvišaliame projekte „Muziejų pasiekiamumo ir patrauklumo
didinimas Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje“. Projekto partneriai - abiejų šalių pasienio regionų
muziejai. Lietuvai atstovauja Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, pristatanti Gabrielės
Petkevičaitės Bitės muziejų, Rokiškio, Pasvalio kraštų, Biržų „Sėlos“ muziejai, Latvijai - Bauskės
pilies, Jakabpilio, Dobelės, Viesitės, Jelgavos G. Eliasto muziejai. Projekto vadovaujantis partneris
- Žiemgalos planavimo agentūra. Bendras projekto biudžetas 2,3 mln. eurų.
Vykdant projektą Panevėžio rajone bus atlikti Gabrielės Petkevičaitės Bitės muziejaus
pastato rekonstrukcijos darbai. Po remonto ne tik pagerės pastato būklė, bet bus atnaujintos
ekspozicijos. Į Puziniškį bus perkelta Mato Grigonio literatūrinė ekspozicija. Lankytojams bus
paruoštos trys edukacinės programos: G.Petkevičaitės Bitės kūrybos pristatymas - literatūrinės
kompozicijos, „Senoji namų mokykla“ ,“Bitė –bitininkystės ir liaudies medicinos žinovė“.
Programos bus pristatytos atlikus rekonstrukcijos darbus. Panevėžio rajonui iš projekto skirta 242
172 eurų.
Patraukli kultūrinė aplinka turi tiesioginės įtakos regiono gyvenimui. Šiaurės Lietuvoje ir
Žemgalos krašte muziejai turi sukaupę turtingą ir įvairų kultūrinį paveldą, tačiau infrastruktūra labai
pasenusi. Projekto tikslas - palaikyti muziejų plėtrą kaip svarbų turizmo ir kultūrinio paveldo
komponentą abipus Lietuvos ir Latvijos sienos. Tad projekto metu bus rekonstruojami ir
renovuojami muziejų pastatai kaip kultūrinio paveldo dalys, didinamas muziejų patrauklumas
panaudojant modernias technologijas ir parengiant edukacines programas įvairioms edukacinėms
grupėms, didinama muziejų specialistų kompetencija ir stiprinamas šalių bendradarbiavimas
Muziejų populiarinimas yra svarbus šaltinis kultūriniam turizmui ir muziejų įtraukimui į
turizmo produktus ir paslaugas. Pasibaigus projektui bus atnaujinti devyni muziejai, pagerės
kiekybinis ir kokybinis lankytojų priėmimas, modernizuotos edukacinės muziejų veiklos,
užtikrintas informacijos prieinamumas. Bendros istorikų veiklos, apsikeitimai patirtimi, mokymasis
pristatyti, istorijos ir kultūrinio paveldo interpretacijos ir padidintas regionų patrauklumas.

