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Įvadas
COVID pandemija yra išskirtinis atvejis pasaulio muziejų istorijoje. Muziejų uždarymas lankytojams,
turizmo rinkos sutrikimas, būtinybė persiorientuoti į skaitmenines veiklas yra tik dalis iššūkių su
kuriais susidūrė šios institucijos 2020-2021 metais. COVID pandemija taip pat turi įtakos turizmo
sektoriaus pertvarkai. 2020 ir 2021 m. iš tikrųjų visas turizmas visame pasaulyje kurį laiką sustojo, o
turizmas ir susijusios pramonės šakos patyrė stiprų šoką (Yang ir kt., 2021). Pandemijos sukelti
pokyčiai turizmo sektoriuje literatūroje nagrinėjami įvairiais aspektais (Škare ir kt., 2021), pažymint,
kad viena iš šio poveikio sričių yra turistų elgsenos pasikeitimas (Matiza ir Kruger, 2021). Baimė
užsikrėsti COVID ir judėjimo apribojimai, susiję su pandemijos valdymu, paskatino vietinį turizmą
konkrečioje šalyje ar regione ir turizmą į kaimynines šalis ir regionus labiau nei buvo pastebėta iki
COVID (Lebrun ir kt., 2021). Todėl ypač svarbu ištirti muziejų sektoriaus patirtį COVID-19
apribojimų laikotarpiu ir pasimokyti iš šios patirties, siekiant atskleisti muziejų potencialą pritraukti
nacionalinę, regioninę ir pasaulinę auditoriją.
Pagrindinis šios ataskaitos tikslas – ištirti Lietuvos ir Latvijos muziejų sektoriaus patirtį taikant
COVID-19 apribojimus ir iš šios patirties pasimokyti, kad ir toliau atskleistume muziejų potencialą
pritraukti regioninę auditoriją. Ataskaitoje apžvelgiamas COVID pandemijų poveikis muziejui
įvairiose šalyse, muziejaus išlikimo strategijos COVID metu (uždarymo metu ir po uždarymo),
COVID pamokos, ateities strategijos muziejams po COVID ir Latvijos bei Lietuvos pasienio turizmas
ir muziejų vaidmuo šioje srityje.
Šios problemos skatina suformuluoti kelis tyrimo klausimus:
1 – koks yra COVID poveikis muziejams?
2 – Kokie yra muziejų veiksmai ir strategijos COVID-19 metu?
3 – kaip muziejai prisitaiko prie COVID-19 pokyčių?
4 – kokių įgūdžių ir kompetencijų muziejaus profesionalams trūko COVID-19 laikotarpiu?
5 – kokios yra COVID-19 pamokos muziejams ir jų ateities strategijos?
6 – kokios Lietuvos ir Latvijos pasienio turizmo tendencijos buvo prieš COVID laikotarpį ir
jo metu?
7 – koks yra Lietuvos muziejų potencialas pritraukti regioninę auditoriją?
Tyrimo planas buvo pagrįstas trimis skirtingomis metodikomis: (i) sistemine literatūros apžvalga; (ii)
Google tendencijų analizė; (iii) pokalbių su muziejaus vadovais analizė.
Išsamus naudojamų metodų aprašymas pateiktas šios ataskaitos skyriuje „Metodika“.

1. Metodologija
1.1. Muziejų tendencijos ir perspektyvos COVID laikotarpiu: literatūros apžvalga
1.1.1. Duomenų rinkimo metodika
Sisteminės literatūros apžvalgos metodika parengta naudojant PRISMA-P plėtinį sisteminės
peržiūros protokolams (PRISMA, 2015). Šiai apžvalgai atrinktos knygos, knygų skyriai,
recenzuojami straipsniai, konferencijų pranešimų medžiaga ir oficialios tyrimų ataskaitos anglų, rusų,
lenkų, latvių ir lietuvių kalbomis išleistos 2019–2021 m. Šiuo tyrimu siekiama sutelkti dėmesį į kuo
platesnę mokslo sritį. mokslinis leidinys (įskaitant visų rūšių publikacijas). Kriterijus renkantis
leidinius anglų kalba buvo anglų kalbos paplitimas kuriant pasaulinę informaciją (Lobachev, 2008).
Kitų kalbų pasirinkimas buvo pagrįstas projekto akcentu Lietuvai ir Latvijai, įskaitant kaimynines
apskritis. Kriterijai renkantis konkrečią chronologinę imtį buvo pagrįsti COVID-19 pandemijos
laikotarpiu. Sisteminės literatūros apžvalgos informacijos šaltinis buvo akademinė duomenų bazė
Google Scholar – viena didžiausių tarptautinių ir daugiadalykių duomenų bazių, prieinamų internete
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be konkrečių prieinamumo apribojimų. Publish and Perish programinė įranga taip pat buvo
naudojama akademinių citatų paieškai ir analizei. Bibliografinio rinkinio tvarkymui buvo naudojama
Zotero programinė įranga.

Included

Screening

Identification

Literatūros atranka

Identifikuota įrašų (n =239)

Pašalinta įrašų:
Dublikatai (n = 63)
Neatitinkantys temos (n = 92)

Atrinkta įrašų
(n = 84)

Papildyta įrašais
(n = 14)

Pateikta analizei
(n = 98)

Neanalizuoti
(n = 38)

Atrinkta kaip potencialiai tinkami
(n = 60)

Atsisakyta
(n = 5)

Publikacijos įtrauktos į tyrimą
(n = 55)

Pav. 1. Informacijos srautas įvairiais duomenų rinkimo literatūros apžvalgai etapais.
Šios studijos tyrėjai atliko tolesnį duomenų rinkimą šiais etapais (1 pav.):
Iš didelio masto „Google Scholar“ leidinių rinkinio, ištrauktas pirminis literatūros rinkinys,
stipriausiai susijęs su muziejais ir COVID-19 pandemija. Paieškos strategija buvo pagrįsta „Google
Scholar“ paieškos įrankiu „Publish and Perish“, naudojant konkrečią paieškos užklausą: „muziejus
ARBA muziejai IR COVID IR strategija*“. Konkreti tyrimo užklausa yra susijusi su bendrais
projekto tikslais. Tyrimas atliktas 2021-06-26. Iš viso rasta nuorodų į 239 publikacijas. Peržiūrėjus
publikacijų pavadinimus ir aprašymus Google Scholar, buvo atrinktas 84 publikacijų rinkinys.
Publikacijų metaduomenys ir pilni publikacijų tekstai buvo renkami naudojant Zotero programinę
įrangą.
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Kitas atrankos etapas buvo pagrįstas „Google Scholar“ pasirinktų publikacijų citatų tarpusavio
peržiūra. Po to buvo atrinkta 14 papildomų leidinių.
Pirmasis atrankos etapas buvo pagrįstas leidinio santraukos tarpusavio peržiūra. Po to buvo
suformuotas 60 publikacijų rinkinys tolesniam tyrimui.
Antrasis atrankos etapas buvo pagrįstas leidinio turinio tarpusavio peržiūra. Po to turinio analizei
buvo suformuotas galutinis 55 publikacijų rinkinys.
1.1.2. Sisteminės analizės metodika
Šio tyrimo sisteminės analizės metodika buvo pagrįsta kokybine turinio analize. Analizės tikslas buvo
atsakyti į tyrimo klausimus. Kokybinei duomenų analizei įtrauktos publikacijos buvo importuotos į
kompiuterinės kokybinės duomenų analizės (CAQDAS) paketus MaxQDA ir QDA Miner, skirtus
pradiniam duomenų transkripcijai arba išankstiniam apdorojimui ir specifinei (iš anksto nustatytai ir
galutinei) kodavimo sistemai sukurti, kodavimas ir analizė. Kodavimas veikė kaip sisteminis
klasifikavimo procesas, padėjęs identifikuoti temas ar modelius, taip suformavęs pagrindą dokumento
turinio interpretacijai (Hsiu-Fang ir Shannon, 2005). Iš anksto nustatyta kodavimo sistema buvo
sukurta taikant dedukcinį metodą (pagal projekto tikslus ir RQ), kuriuo buvo siekiama paruošti
patikimą kodavimo sistemą prieš pradedant kodavimą (1 lentelė).
1 lentelė. Pirminė kokybinio tyrimo kodavimo schema
Code System
[Autorius]
[Autoriui priskirta šalis]
[Autoriaus institucinė afiliacija]
[Autoriaus vardas ir pavardė]
[Publikacija]
[Leidimo metai]
[Tyrimo apžvalga]
[Diskusijos]
[Rezultatai]
[COVID poveikis]
[Veiksmai ir strategijos]
[Prisitaikymas ir pokyčiai]
[Reikalingos kompetencijos]
[COVID-19 pamokos]
[Tyrimo metodai]
[Empirinė medžiaga]
[Konceptai ir teorijos]
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[Tyrimo klausimai, tikslas, uždaviniai]
[Temos]
[Vietovės / šalys]
[Institucijos / muziejai]

Kodavimo sistemą sudarė keturios platesnės kategorijos ir nurodyti antriniai kodai, priklausantys
šioms kategorijoms. Daryta prielaida, kad atlikus analizę gali atsirasti naujų (trečio lygio) subkodų.

1.2. Tarpvalstybinis turizmas Lietuvoje ir Latvijoje pagal oficialią statistiką ir
Google užklausas
Siekiant nustatyti Lietuvos ir Latvijos pasienio turizmo tendencijas COVID laikotarpiu, duomenys
buvo analizuojami tik turizmo tarp Lietuvos ir Latvijos bei Latvijos ir Lietuvos aspektais. Tyrimui
buvo atrinkti du empirinių duomenų rinkiniai: Latvijos turistų srautai Lietuvoje, remiantis oficialiais
duomenimis (Lietuvos statistika; Keliauk Lietuvoje ir Oficiali Latvijos statistika) bei Google
užklausų duomenimis. Remiantis oficialia Lietuvos statistika ir agentūros „Keliauk Lietuvoje“
duomenimis, fiksuojami tik tie keliautojai iš užsienio, kurie naudojosi apgyvendinimo įstaigų
paslaugomis Lietuvoje. Tarpvalstybinio turizmo požiūriu tai yra esminis tyrimo apribojimas, nes
keliaudami nedidelius atstumus nemaža dalis keliautojų atvyksta vienai dienai be apgyvendinimo.
Turistinės šalies klasifikaciją statistikoje lemia asmens pilietybė. Ta pati metodika naudojama
oficialioje Latvijos statistikoje.
Jei oficiali statistika rodo kelionės faktą, tai, atsižvelgiant į Google užklausų duomenis, daroma
prielaida, kad duomenys rodo vienos šalies žmonių ketinimus aplankyti kitą šalį ir galimą tų
apsilankymų geografiją (potencialiai lankomus objektus). Todėl buvo tiriama, kokios buvo Latvijos
ir Lietuvos paieškos tendencijos? Kaip jos pasikeitė per COVID laikotarpį? Renkant duomenis
kiekvienai šaliai buvo analizuojama ta pati tyrimo tema: kitos šalies pavadinimas valstybine kalba
(Lietuvoje – „Latvija“, Latvijoje – „Lietuva“). Google užklausų duomenys buvo renkami 2021 m.
spalio 30 d. Apklausos tikslais Google užklausų duomenys buvo renkami nuo 2019 m. kovo 1 d. iki
2021 m. spalio 30 d. Tikslas buvo įvertinti ne tik COVID laikotarpį, bet ir laikotarpį iki COVID.
Duomenys buvo analizuojami tiek viso laikotarpio, tiek suskirstant į trumpesnius laikotarpius –
karantininius ir nekarantininius ciklus Lietuvoje ir Latvijoje: (i) ikipandeminis laikotarpis 201-03-03
/ 2020-03-10; (ii) pirmojo karantino laikotarpis 2020-03-11 / 2020-06-15; (iii) laikotarpis po pirmojo
karantino (2010-06-16 / 2020-11-10); (iv) antrojo karantino laikotarpis (2020-11-11 / 2021-06-10);
(v) laikotarpis po antrojo karantino (2021-06-11 / 2021-10-30). Google užklausų duomenys rinkti
teritoriniu pagrindu. Pagrindinis šio metodo apribojimas yra tas, kad Google užklausos renka
duomenis tik iš Google paieškų programos, o paieškos kitose naršyklėse (pvz., „Firefox“ ar
„Microsoft Edge“) neįrašomos.

1.3. Pokalbis su didžiausių muziejų vadovais ir jų atstovais, siekiant išsiaiškinti,
kokiomis strategijomis muziejai pritraukė turistus iš kaimyninių šalių
Šiai tyrimo daliai buvo naudojamas interviu metodas ir atrinkti keli muziejai, iš kurių vienas
reprezentuotų Lietuvos regioną, o kitas būtų susietas su judėjimo per sieną maršrutu. Kiti trys
atstovavo Lietuvos nacionaliniams muziejams, kurie gali įvardyti bendras tendencijas susijusias su
Latvijos turistais ir stebimas didžiuosiuose miestuose bei sostinėje. Interviu buvo pasirinktas Lietuvos
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jūrų muziejus Klaipėdoje, kuris turi Respublikinio muziejaus status, yra gana arti Latvijos sienos ir
per metus sulaukia daug latvių turistų. Respublikinis Šiaulių „Aušros“ muziejus pasirinktas dėl to,
kad įsikūręs viename didžiausių Lietuvos miestų bei vienu pagrindinių kelių į Latviją lengvai
pasiekiamas keliautojams iš Latvijos ir jų dažnai lankomas. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus,
jungiantis vienuolika atskirų muziejų, buvo pasirinktas platesnei turizmo sričiai tirti, o didžioji dalis
duomenų pateikta remiantis Palangos gintaro muziejaus – muziejaus filialo, įsikūrusio kurortiniame
mieste duomenimis. Muziejų gausiai lanko ir turistai iš Latvijos, nes nuo sienos kirtimo vietos iki jo
yra tik apie 25 km. Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus yra vienas didžiausių muziejų vidurio
Lietuvos regione, o bendros situacijos Vilniaus regione bei sostinėje analizei pasirinktas Lietuvos
nacionalinis muziejus, kuris taip pat jungia ne vieną ekspozicinį padalinį, kaip Gedimino pilį, kuri
ypač mielai lankoma ir Latvijos turistų. Interviu atrinktų visų muziejų atstovų buvo paprašyta
pasiruošti atsakyti į išanksto surašytus klausimus. Vaizdo interviu buvo kalbama apie lankytojų kaitą
pandemijos metais muziejuose. Prašėme palyginti lankytojų sudėtį nacionalinio priklausomumo
lygmeniu ir užsienio lankytojų dinamiką. Taip pat buvo klausiama ar pajuto įstaigos 2020 metais
sukurto Baltijos burbulo naudą ir panašios iniciatyvos butinybės 2021 m.

2. Rezultatai
2.1. Muziejų tendencijos ir perspektyvos COVID laikotarpiu: literatūros apžvalga
Atsižvelgiant į projekto tikslus, tyrime buvo panaudota dalis kodavimo rezultatų, aprėpiančių
[Tyrimai ir stipendijos] subkodas [Išvados ir rezultatai], įskaitant visus (trečiojo lygio) antrinius
kodus: [COVID poveikis]; [Veiksmai ir strategijos]; [Pakeitimų pritaikymas]; [Reikalingi įgūdžiai ir
kompetencijos]; ir [COVID-19 pamokos].
Tyrime naudoti moksliniai straipsniai apima muziejų tyrimus skirtingose šalyse: Čilė, Kinija,
Graikija, Italija, Indonezija, Lietuva, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Lenkija, Portugalija, Moldova,
Rumunija, Rusija, Singapūras, Ispanija, Jungtinė Karalystė, JAV. Tyrimai atlikti skirtinguose
muziejuose tiek pagal muziejų dydį, tiek pagal reikšmę šalies ir region muziejininkystėje, tiek pagal
tematikas bei potencialias lankytojų auditorijas. Pagrindiniai tyrimuose minimi muziejai yra: Anne
Frank namas, Oklando karo memorialinis muziejus, Aušvico memorialas, Bilbao dailės muziejus,
Bilbao Guggehheimo muziejus, Britų muziejus, CAC Malaga, Tarptautinis vergovės muziejus, Luvro
muziejus, Madrido kostiumų muziejus, Martino Gusinde antropologijos muziejus, Metropoliteno
meno muziejus, Musée d „Orsay, Šiuolaikinio meno muziejus „Garažas“, Barselonos Šiuolaikinio
meno muziejus, Nacionalinė meno taryba ir Singapūro nacionalinė galerija, Katalonijos nacionalinis
meno muziejus, Nacionalinis kaubojų ir Vakarų paveldo muziejus, Nacionalinių muziejų ansamblis
iš Targoviste, Kinijos mokslas ir Technologijos muziejus, Nelsono-Atkinso meno muziejus,
Naujosios Zelandijos meno galerija, Oksfordo universiteto gamtos istorijos muziejus, Barselonos
Pikaso muziejus, Prado nacionalinis muziejus, Reina Sofia muziejus, Rijksmuseum, Rumunijos
nacionalinis meno muziejus, Singapūro meno muziejus, valstybinis Darvino muziejus. , Šiaurės jūrų
muziejus Archangelske, Suter meno galerija, Thyssen Bornemisza muziejus, JAV Holokausto
memorialinis muziejus.
Pagrindinės rezultatų aprašymo temos pagrįstos tyrimo klausimais, suformuluotais šio pranešimo
įvadinėje dalyje.
2.1.1. COVID poveikis muziejų sektoriui
Daugumoje tyrimų teigiama, kad COVID dare ir vis dar daro didelį poveikį muziejų sektoriui.
Pažymima, kad vienas iš COVID-19 pandemijos padarinių buvo visiškas muziejų uždarymas visame
pasaulyje. Laikinas fizinio muziejaus uždarymas neleido organizuoti fizinių veiklų (Ou, 2020), todėl
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pandemijos metu pagrindinis poveikis muziejams buvo lankytojų skaičiaus ir muziejų uždarymo
sumažėjimas, muziejų priežiūros suvaržymai, muziejaus skaitmeninių paslaugų padidėjimas (nr. 14).
Taigi muziejai turėjo prisitaikyti, kad išliktų reikšmingi savo auditorijai ir toliau vykdytų savo misiją
(Zbuchea, 2020). Lenkijoje 75% muziejų buvo tam nepasiruošę (Pasternak-Zabielska, 2021).
Dažniausiai minimos problemos, kurias sukelia COVID ir situacija po COVID, yra šios: (i)
tiesioginio lankytojų ir muziejaus kolekcijų bei darbuotojų kontakto blokavimas; ii) staigus
finansavimo sumažėjimas: su lankytojais susijusių pajamų nutraukimas (tiesioginis poveikis) ir
rėmimas bei kiti finansavimo mechanizmai (netiesioginis poveikis); iii) buvo užregistruotos
papildomos išlaidos, pvz., dezinfekavimo produktų arba skaitmeninės technologijos įsigijimo
išlaidos; (iv) pandemijos saugumo reikalavimų užtikrinimas muziejuje; (v) būtinybė labai greitai kurti
naujus muziejaus produktus ir paslaugas (Pasternak-Zabielska, 2021; Zbuchea, 2020).
Tačiau „kai Dievas uždaro duris, kažkur jis atidaro langą “, o muziejams langas yra daugybė
skaitmeninių platformų (Ou, 2020).
COVID paskatino muziejus ne tik naudoti skaitmenines technologijas kuriant naujus skaitmeninius
produktus ir paslaugas, bet ir iš naujo kurti skaitmeninį muziejų. COVID pandemija iškėlė klausimų,
kaip šios institucijos išrado save iš naujo ir pakeitė savo edukacines ir komunikacijos strategijas,
siekdamos populiarinti paveldą per aktyvų piliečių dalyvavimą (Rivero, 2020). Autoriai pažymi, kad
„kultūros institucijos turi iš naujo išrasti požiūrį į savo auditoriją ir technologijas, jos turi pakeisti
savo pasakojimus iš objektų orientuotus į žmones. Taip pat modifikuoti istorijų pasakojimą, kurios
visada buvo pagrindinis metodas, kuriuo mes perduodame patirtį.”(Vayanou, 2020); „uždirbtų ir
gautų pajamų praradimas ir tai, kaip muziejai buvo priversti greitai permąstyti, kaip jie tarnauja savo
bendruomenėms“ (NEMO, 2020), verčiantys muziejus permąstyti muziejų kaip į bendruomenę
orientuotą organizaciją, kuri atkuria santykius su auditorija naudodama pajėgumus ir šaltinius
socialiniam, tvariam ir integraciniam bendruomenių augimui remti“ (Zbuchea, 2020). Ir „be to,
rezultatas vertinamas kaip ypač džiuginantis, nes muziejų veikla įgavo naują dinamiką, būtiną sąlygą
funkcionuoti šiuolaikiniame pasaulyje“ (Tsichla, 2020). Tyrimai rodo, kad muziejai reagavo į
COVID-19 pandemijos krizę, kurdami internetinius ir skaitmeninius šaltinius, kad pritaikytų ir
pristatytų savo pasiūlymus, kad galėtų balsuoti visuomenėje; jie „aktyviai naudoja informacines
technologijas, kad išmoktų formuoti muziejų kaip kultūrinę ir technologinę erdvę, leidžiančią
auditorijoms ir bendruomenėms bendrauti ir prisidėti prie žinių apie kultūrinį turinį bei remti
socialines vertybes ir tapatybes, iš naujo atrandančius aktyvisto vaidmenį“ (Zbuchea, 2020).
Analizuotoje mokslinėje literatūroje COVID poveikis muziejams detalizuojamas kelias aspektais,
kuriuos aptariame tolesniame tekste.
2.1.1.1. Poveikis personalui
COVID pandemija sugriovė įprastus muziejaus veiklos algoritmus ir protokolus (Sarkisova, 2020).
Daugelis muziejų darbuotojų buvo įpratę nuolat dirbti savo fizinėse darbo vietose muziejuose. O kai
kurios veiklos (rinkinių saugojimas) buvo vykdomos išskirtinai muziejaus fizinėse erdvėse.
Prasidėjus pandemijai, daugeliu atvejų muziejaus darbuotojai dirbo namuose, o jų veikla ir pareigos
pasikeitė, kad galėtų geriau susidoroti su naujais kontekstais (NEMO, 2020).
Pasirodė pranešimai, kad dėl muziejų finansinių nuostolių muziejų darbuotojai baiminasi priverstinių
atostogų ar atleidimo iš darbo (Antara, 2020). Nemaža dalis muziejaus darbuotojų nebuvo tikri dėl
savo įstaigų ateities (ArtFund, 2019). Tai kurstė įtampą. Dalis muziejų, kurie neturėjo stabilaus
valstybės finansavimo, neturėjo galimybių mokėti legalaus atlyginimo darbuotojams, o dalis
darbuotojų, dirbančių laikinai arba laisvai samdomais darbuotojais, buvo atleisti (Antara, 2020;
ArtFund, 2019). JAV 23 % meno organizacijų sumažino personalą ir 24 % – atlyginimus (Americans
for the Arts, 2020); „Visame pasaulyje 30 % muziejų ketino mažinti atlygius, o didžiausias skaičius
tokių muziejų buvo Šiaurės Amerikoje“ (ICOM, 2020).
Ši problema ypač skaudžiai palietė muziejaus darbuotojus (gidus, pedagogus), dirbančius su
lankytojais pagal laikinas sutartis (Pasternak-Zabielska, 2021). Kiti muziejai „labai sunkiai dirbo
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ieškodami sprendimų, kaip išlaikyti darbuotojų užimtumą, keisdami užduotis ir užtikrindami jų
saugumą, ieškodami būdų, kaip dirbti iš namų“ (NEMO, 2020).
Kiek kitokia situacija buvo valstybės ir savivaldybių finansuojamuose muziejuose, kurie pandemijos
metu išlaikė esamus atlyginimus ir darbo vietų skaičių. Tačiau didėjantis darbo krūvis ir pasikeitęs
veiklos turinys pareikalavo kitokių įgūdžių ir didesnio darbuotojų skaičiaus.
Didelė dalis muziejaus darbuotojų dėl pasikeitusio veiklos pobūdžio, ypač nepriklausomų ir
nacionalinių muziejų (JK) nerimavo dėl savo vaidmenų naujame kontekste (Knott, 2020; ArtFund,
2019). Siekdami išspręsti darbuotojų trūkumo problemą su ribotais finansiniais ištekliais, kai kurių
šalių muziejai pritraukė daug išorės savanorių (NEMO, 2020). Perėjimas prie nuotolinės
skaitmeninės aplinkos pareikalavo skirtingų muziejaus darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų. Daugeliui
darbuotojų reikėjo per pakankamai trumpą laiką pasiekti aukštesnį skaitmeninio, medijų ir
informacinio raštingumo lygį; kadangi „neatidėliotinai reikia pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, ypač
kuriant turinį ir sėkmingai bendraujant socialinėje žiniasklaidoje, būtų sveikintinas pažangus
mokymas ir parama tokiose srityse, kaip skaitmeninio įsitraukimo įvertinimas ir skaitmeninio turinio
kūrimas (pvz., internetinės parodos)“ (ArtFund, 2019 m. ).
Šioje situacijoje laimėjo tie muziejai, kurie anksčiau pakankamai dėmesio skyrė minėtiems
darbuotojų gebėjimams ir kompetencijoms tobulinti. Taip pat privalumus turėjo muziejai su stipriais
IT profesionalais ir skaitmeninimo centrais, kuriuose žmonės gali nuotoliniu būdu apmokyti ir
konsultuoti kitus muziejaus darbuotojus, vykdyti „nemokamus mokymus internetu (webinarus ir kt.),
laikomus naudingiausia paramos praktika“ (ArtFund, 2019).
Karantino metu „daugelis muziejų specialistų, kurie patenka į „skaitmeninių imigrantų“ kategoriją,
kai jiems buvo paskirtos socialinės žiniasklaidos užduotys, įveikė užduotis, siekdami išlaikyti savo
bendruomenių įtraukimą (NEMO, 2020). Kita vertus, karantinas buvo reali galimybė plėtoti ne tik
skaitmeninius muziejų darbuotojų mokymus ir tobulėjimą, nes perėjimas prie nuotolinio mokymosi
atvėrė puikias galimybes, įskaitant dalyvavimą pasauliniuose seminaruose kitose šalyse ar
tarptautinėse organizacijose bei kviesti lektorius, kurių kitaip nebūtų buvę galima pakviesti.
2.1.1.2. Poveikis rinkiniams
COVID pandemijos poveikis muziejų kolekcijoms ir jų tvarkymui literatūroje aptariamas kone
mažiausiai. Apie tai kalbama mažėjančių muziejų finansų ir kolekcijų saugumo kontekste. Kai
dauguma darbuotojų pradėjo dirbti iš namų, „muziejų kolekcijų saugumas kelia didžiausią
susirūpinimą“ (Antara, 2020). Karantino metu „10% muziejų visame pasaulyje ėmėsi papildomų
saugumo priemonių, kad apsaugotų jų kolekcijas (ICOM, 2020; Zbuchea, 2020). Tačiau „pandemija
suteikė įvairių galimybių naujoms rinkimo ir tyrimų įmonėms, ypač visuomenės sveikatos, socialinio
ir aplinkos poveikio bei bendruomenės atsparumo srityse (nr. 4).
Tačiau dėl pandemijos taip pat buvo naudojami dideli kiekiai naujų cheminių medžiagų muziejų
erdvių dezinfekcijai, todėl „muziejų profesionalai, ypač konservatoriai, turi pasiruošti
eksperimentuoti su medžiagomis ir valymo būdais“ (#8), kad nustatytų, kurios iš jų yra tinkamos tiek
lankytojų saugumui, tiek muziejaus eksponatų saugumui.
2.1.1.3. Poveikis finansams, vadybai ir rinkodarai
Tiesą sakant, COVID stipriai paveikė visų muziejų (taip pat ir kitų nuo turistų bei lankytojų
priklausomų sektorių) finansus (ICOM, 2020; Kotarba-Morley, 2020; NEMO, 2020). Muziejai
neteko pajamų iš lankytojų, patalpų nuomos ir kitų panašių dalykų. „Amerikos muziejų aljansas
apskaičiavo, kad muziejai praranda 33 mln. USD per dieną dėl uždarymo dėl COVID-19 pandemijos.
Niujorko muziejai per dieną praranda 3,5 mln. Niujorko nuostoliai sudarė 10% visų Amerikos
muziejų bendruomenės nuostolių“ (NEMO, 2020). Kai kuriose šalyse buvo „stiprus jausmas, kad ne
visi muziejai ir galerijos gali tai išgyventi“ (ArtFund, 2019).
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COVID įtaka konkretaus muziejaus finansams priklausė nuo įvairių veiksnių: muziejaus
priklausomybės, muziejaus finansavimo sistemos konkrečioje šalyje, muziejaus vietos, muziejaus
ankstesnės (iki COVID) veiklos ir muziejaus sukauptų finansinių rezervų. Tyrėjai pažymėjo, kad
„labiausiai nukenčia privatūs muziejai ir sostinėse esantys muziejai“ (NEMO, 2020); „Šiek tiek
paradoksalu, kad labiausiai nukentėjo muziejai, kurie buvo sėkmingiausi verslo veikloje, todėl
anksčiau buvo labiau nepriklausomi nuo rėmimo ir finansavimo schemų“ (Knott, 2020; Stokes,
2020); ir „muziejai, turintys didesnius rezervus, šiuo metu yra labiau apsaugoti, tačiau dėl šio jausmo
jie gali netekti finansavimo pažeidžiamesnėms organizacijoms“; ir muziejai, kuriuose vykdomi dideli
kapitalo projektai, dabargali turėti švelnesnę situaciją, tačiau jiems bus sunku pasiekti papildomų lėšų
rinkimo tikslų (ArtFund, 2019).
Daugelyje šalių viešosios ir privačios organizacijos sukuria mechanizmą, padedantį muziejams, taip
pat kitoms kultūros organizacijoms ir menininkams išgyventi daugybę iššūkių, su kuriais jie susiduria
dėl COVID-19 pandemijos (Carrigan, 2020; de Silva, 2020; Hickley, 2020; McGivern, 2020).
Daugeliui muziejų reikėjo paramos (Pasternak-Zabielska, 2021). Realus pagalbos veikimas priklausė
nuo šalies muziejų finansavimo modelių (Pasternak-Zabielska, 2021). „JAV esame labai priklausomi
nuo privataus finansavimo modelio, o Europos Sąjungoje vyrauja valstybiniai ir federaliniai
finansavimo modeliai. Greitas kai kurių didžiausių Europos Sąjungos muziejų atsigavimas po
pandemijos gali būti siejamas su radikaliai skirtinga jų finansavimo struktūra“ (NEMO, 2020).
Kita vertus, muziejų perėjimas prie nuotolinio darbo reikalavo papildomų investicijų į skaitmenines
technologijas ir rinkodarą. „Kalbant apie rinkodaros strategijas, atliktas tyrimas rodo, kad muziejų
rinkodaros vadovai pasirinko skaitmeninį formatą, nors su tuo susijusios išlaidos didėja.“ (Zbuchea,
2020). “Kalbant apie muziejų veiklą COVID sąlygomis, laimi tos šalys, kurios investavo į šią sritį.
2020 m. balandžio mėn. Nyderlandų vyriausybė pradėjo finansines paskatas, skirtas konkrečiai
paremti kultūros sektorių per COVID-19 krizę. Šiuo politikos rinkiniu siekiama remti didesnes
subsidijuojamas institucijas (pvz., valstybinius muziejus) sprendžiant finansinį uždarymo poveikį,
taip pat gerinti jų kultūros pasiūlą kitam kultūros sezonui“(Marques, 2020). Kai kuriais atvejais, nors
valstybės ir skyrė pinigus, muziejų finansavimo modeliai buvo netinkami ir trukdė toms lėšoms
pasiekti muziejus.
„Federalinės lėšos, skirtos CARES įstatyme, buvo skirtos valstijoms ir muziejams, kurie niekada
nebuvo „uždaryti“. Siekdamos paspartinti platinimo procesą, NEA ir NYSCA apribojo finansavimą
muziejams, kurie ankstesniais metais sėkmingai gavo dotacijas. Didžioji dalis IMLS lėšų buvo
nedelsiant atidėta bibliotekoms“ (NEMO, 2020).
Kalbant apie teigiamą finansinių iššūkių, su kuriais susiduria COVID, pusę, tai taip pat suteikė
impulsą muziejams, nes „reaktyvus „išgyvenimo būdas yra įprastas“, tačiau kai kurie naudojasi
galimybe peržiūrėti savo verslo modelius ir „iš naujo įsivaizduoti“ (ArtFund, 2019). ir „pavertė
skaitmeninį turinį pagrindiniu lėšų rinkimo metodu. Penkiasdešimt penkios iš šešiasdešimt šešių
kultūros įstaigų pranešė, kad naudoja skaitmeninį turinį, kad padidintų aukas savo organizacijai rinkti
(Ryder, 2021).
Daugelis muziejų susidūrė su valdymo iššūkiu prasidėjus COVID epidemijai: greitai suorganizuoti
„naują“ muziejų, kuris karantino metu efektyviai veiktų internete ir užtikrintų lankytojų bei
darbuotojų saugumą muziejaus veikloje ne karantino laikotarpiais. Pagrindiniai iššūkiai buvo šiose
srityse: a) lankytojų strategija ir valdymo politika, b) erdvinės konfigūracijos ir parodų dizainas ir c)
judėjimo srautas, pagrįstas socialinio atsiribojimo parametrais“ (Vayanou, 2020). Dėmesys
skaidrumui buvo kita tema, nustatyta muziejų valdymo COVID metu (Ryder, 2021) tyrimuose. Kita
vertus, „naujos socialinio atsiribojimo taisyklės, vienpusės navigacijos sistemos ir rankų
dezinfekavimo taisyklės daro įtaką lankytojų praktikai muziejuje“. Šie pokyčiai gali kelti grėsmę
neįgaliųjų, ypač aklųjų ir silpnaregių, patirčiai, nes sukuria naujas kliūtis patekti į aplinką ir kolekciją“
(8), o tai taip pat tapo iššūkiu muziejams.
Dideli iššūkiai iškilo ir muziejų rinkodarai bei komunikacijai, kuri taip pat turėjo tapti visiškai
skaitmenine. Rinkodaros strategijos pasikeitė, „naujas postūmis buvo suteiktas rinkodaros
strategijoms“. Kitas pakeitimas – taikymas į daugiau vietos auditorijų pritraukimą“ (Zbuchea, 2020).
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Komunikacinės žinutės apie muziejaus veiklą internete buvo rengiamos ir siunčiamos daug dažniau
nei vykdant tą pačią veiklą fizinėje erdvėje. Pačios žinutės turėjo būti skirtingos, visiškai pritaikytos
nutolusioms auditorijoms (Klusek, 2020). Kai kurie muziejai kurį laiką neturėjo apie ką bendrauti.
Tai ypač palietė muziejus, kurie didžiąją savo veiklos dalį vykdė fizinėje erdvėje ir turėjo mažai
patirties kuriant skaitmenines paslaugas ir produktus. Tai palietė ir muziejus, kurie veiklą
skaitmeninėje erdvėje suvokė tik kaip dar vieną būdą pritraukti lankytojus į fizinę erdvę.
Ispanijoje atliktas tyrimas parodė, kad „muziejų reklaminė veikla karantino metu sumažėjo, palyginti
su etapu prieš uždarymą“ (Mas, 2021). Pasikeitė pats muziejaus rinkodaros pobūdis. Renginių
reklama turėjo keistis į turinio reklamavimą, nes „negalėjimas asmeniškai lankytis muziejuose lėmė
komunikacijos strategijos pasikeitimą, o tai akivaizdžiausias efektas sumažino leidinių, kurių tikslas
yra skatinti veiklą ir didinti leidinių, skirtų skleisti, skaičių. (Mas, 2021); „socialinė žiniasklaida tapo
žinių sklaidos įrankiais“ (Agostino, 2020).
Svarbu pažymėti, kad COVID metu muziejai daug labiau domėjosi lankytojais ir auditorija
komunikacijos prasme, palyginti su laikotarpiu iki uždarymo. Tai vertinama kaip svarbus poslinkis
nuo elitinio, autokratiško, į eksponatus orientuoto kuratoriaus muziejaus prie demokratinio, į
lankytojus orientuoto dalyvaujamojo muziejaus. Dėl dalyvaujamojo muziejaus (kaip realybės
reiškinio) glaudžių sąsajų su skaitmeninėmis technologijomis muziejus krypsta į skaitmeninių
technologijų, produktų ir paslaugų kūrimą, o tai yra naujos galimybės muziejams. „Skaitmeninės
technologijos pasiūlė internetą kaip paprastą komunikacijos kanalą. Tai gali sudaryti pagrindą
reikšmingai asmeninei ir edukacinei patirčiai. Tai leidžia plėtoti naujus kultūros ir švietimo
pasiūlymus“ (Fedele, 2020). Ir „per pastaruosius kelerius metus muziejai visame pasaulyje juo
naudojosi įvairiais būdais, tačiau su COVID-19 pandemija susijęs uždarymas pastūmėjo strategijas į
priekį“ (Zbuchea, 2020).
Lenkijoje apie 75 % muziejų renka atsiliepimus apie savo auditorijos nuotaikas ir lūkesčius
(Pasternak-Zabielska, 2021). Todėl „galime pastebėti, kad lankytojai, kurie tradiciškai priklausė
muziejaus išorės dalininkams, pradėjo veikti kaip vidiniai suinteresuoti asmenys. Vartotojų
dalyvavimas ar įsitraukimas į muziejų produktus ir lankytojų patirtį, pakeisti ekspertus, kurie
anksčiau atliko šį vaidmenį, taip pat įtraukia kitus vartotojus (nr. 9).
Tokie pokyčiai paskatino daugelį muziejų pradėti traktuoti auditoriją ne kaip „visuomenę apskritai“
ar „neprofesionalią auditoriją“, o apibrėžti ir klasifikuoti jas pagal įvairius kriterijus, tokius kaip:
auditorija, ieškanti mokymosi paramos, auditorija, ieškanti emocinės paramos ir pramogų,
suinteresuotosios šalys, kurios nori ir toliau dalyvauti (Samaroudi, 2020).
Auditorijų pažinimas reiškė, kad „augančios vartotojų nuomonės suteikia muziejaus turinio įvairios
naudos kitiems vartotojams“. Dėl įvairesnių nuomonių naudotojai gali lengviau pasiūlyti savo
nuomonę“ (nr. 9). Kita vertus, COVID sąlygomis „socialinė žiniasklaida leido institucijoms ne tik
perduoti savo skaitmeninį turinį platesnei auditorijai, bet ir gauti išmatuojamų bei reikšmingų
atsiliepimų iš jos“ (Ryder, 2021). Ir šis muziejų posūkis į auditoriją buvo sėkmingas“, nes „viešo
muziejų įvaizdžio supratimas padeda muziejams pertvarkyti savo organizaciją ir skatina nuosekliai
tenkinti šiuolaikinės auditorijos lūkesčius, atsižvelgiant į naujausius visuomenės pokyčius“ (Zbuchea,
2021).
2.1.1.4. Poveikis komunikacinėms veikloms
Didžiausias COVID epidemijos poveikis buvo ir tebėra muziejų komunikacinėms veikloms.
Pandemija diktavo ir diktuoja visiškai naujas, neįprastas sąlygas muziejų veiklai. Užsidarymo
laikotarpiu nuotoliniai, skaitmeninėje erdvėje siūlomi muziejų produktai ir paslaugos tapo vieninteliu
galimu sąveikos su lankytojais (ir – didele dalimi – muziejaus funkcijų įgyvendinimo iš esmės)
priemone (Vybornova, 2020).
Pandeminis užsidarymas skaitmeninį turinį pavertė centrine muziejaus žinute, o socialinę žiniasklaidą
– pagrindine komunikacijos priemone (Ryder, 2021). Pavyzdžiui, kai kurie muziejai dabar naudoja
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„Facebook“, norėdami dalytis informacija apie meno kūrinį ir atskleisti kai kuriuos ar kitus
nežinomus jo aspektus. Kiti muziejai surengė pokalbius su ekspertais arba surengė ekskursijas kartu
su muziejaus direktoriumi. Dar kiti pasirinko „žaismingesnį“ metodą – vykdo virtualias lobių
paieškas muziejaus kolekcijose arba organizuoja viktorinos renginius (Agostino, 2020). Net ir
pasibaigus pirmajam karantinui 2020 m. pavasarį, lankytojų skaičius fizinėse muziejų erdvėse gerokai
sumažėjo (Pasternak-Zabielska, 2021). Dauguma muziejų, palyginti su kitais virtualių programų
pasiūlymais, persikėlė į socialinius tinklus (Nemo, 2020). Socialinės žiniasklaidos platformos, ypač
„Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“, tampa mėgstamiausia muziejų kultūros sklaidos priemone
COVID-19 karantino metu (Pasternak-Zabielska, 2021; Agostino, 2020; Ryder, 2021). Italijoje
muziejai „pastebėjo reikšmingą internetinės veiklos padidėjimą, kuris padvigubėjo visose socialinės
žiniasklaidos platformose nuo 2020 m. kovo mėn., kai Italijoja buvo užsidariusi ir visi šalies muziejai
buvo priversti užsidaryti (kovo 8 d.). Vidutiniškai per mėnesį muziejai socialiniame tinkle
„Facebook“ anksčiau paskelbdavo 25 įrašus, tačiau kovo mėnesį jų skaičius išaugo iki 40. „Twitter“
tinkle ankstesni 32 įrašai per mėnesį išaugo iki 60, o „Instagram“ – daugiau nei dvigubai – nuo 15 iki
33 įrašų per mėnesį vienam muziejui“ (Agostino, 2020).
Muziejai, kurie anksčiau kūrė skaitmeninį turinį, veikė geriau, nes netikėtai užsidarius jie galėjo
„toliau reklamuoti jau esamą skaitmeninį turinį, kad susisiektų su auditorija“, o tada pradėti pristatyti
visiškai naują skaitmeninį turinį (Ryder, 2021). ).
Muziejų veiklos tyrimai COVID metu daugiausia dėmesio skiria šioms pagrindinėms muziejaus
veiklos skaitmeninėje erdvėje ir skaitmeninio turinio pateikimo temoms: (i) tiesioginiam
skaitmeniniam turiniui; ii) serializuotas skaitmeninis turinys; iii) didesnis prieinamumas; (iv)
įtraukimas į socialinę žiniasklaidą (Ryder, 2021). „Įvairūs būdai užmegzti ryšį su visuomene buvo:
(i) edukacinis metodas, kai muziejus perduoda medžiagą vartotojui. Tai vienpusis ryšys, kylantis iš
muziejaus ir apima tokius dalykus kaip meno kūrinio siužetas, interviu su ekspertu arba ekskursija su
gidu. (ii) asinchroninė sąveika, kai vartotojui perduodama informacija arba medžiaga, bet neprivalo
prisijungti arba atsakyti į socialinę žiniasklaidą. Šiai grupei priklauso lobių paieškos ir
„ArtYouReady“ „flashmob“. Šiuo atveju ryšys tarp muziejaus ir lankytojo teka dviem būdais ir, nors
jį skatina muziejus, jis reikalauja (asinchroninio) vartotojo atsako. (iii) susideda iš sinchroninės
sąveikos, kai muziejus ir lankytojas sąveikauja realiu laiku. Šiuo atveju santykiai yra dvipusiai, tačiau,
skirtingai nei ankstesniu atveju, jie yra vienalaikiai. Į šią grupę įeina edukacinės iniciatyvos su
muziejaus ir studentų / vaikų sąveika realiuoju laiku ir susitikimai su muziejaus draugais (Agostino,
2020).
Kitas svarbus bendravimo aspektas buvo mokymasis muziejaus veikloje naudotis įvairiomis
skaitmeninėmis priemonėmis. Didelis iššūkis muziejams buvo socialinių tinklų naudojimas
bendravimui. Muziejininkai pasirinko tinklus, kuriuos jau pažinojo iš anksčiau. „Ryšiai su auditorija
perėjo nuo fizinių iki virtualių; didžioji dauguma muziejaus darbuotojų pasinaudojo jiems labiausiai
pažįstama platforma. 2019 m. Niujorko valstijos muziejų apklausoje 37 % respondentų nurodė, kad
naudojasi Facebook, o 22 % – Instagram “ (NEMO, 2020).
Tačiau dauguma muziejų buvo įpratę naudoti socialinius tinklus industrinei visuomenei priimtinais
būdais kaip papildomą informacijos sklaidos priemonę. Kas iš esmės prieštarauja socialinių tinklų
principui, tai yra tinklų kūrimas ir bendruomenės telkimas.
Dėl to kai kurie muziejai (tie, kurie laikėsi industrinės visuomenės supratimo) socialinius tinklus
naudojo ne taip efektyviai nei kiti muziejai, kurie iki pandemijos suprato socialinių tinklų paskirtį ir
kaip jie veikia tinklo visuomenėje.
Muziejai, suvokiantys, kaip socialiniai tinklai veikia tinklinėje visuomenėje, paprastai traktavo juos
kaip savarankišką terpę, turinčią savų privalumų (kuriuos galima išnaudoti) ir trūkumų (kuriuos reikia
pašalinti). Tokia situacija užfiksuota Lenkijoje (Klusek, 2020) ir Ispanijoje (Mas, 2021). Apskritai,
„muziejų reklaminė veikla Ispanijoje uždarymo metu buvo sumažinta, o po uždarymo etapu išaugo,
palyginti su karantino etapu“ (Mas, 2021).
Tačiau gilesnė analizė rodo, kad šis procesas skirtingus muziejus paveikė skirtingai. Jei, pavyzdžiui,
Barselonos Pikaso muziejaus reklaminių leidinių lyginamoji masė prieš ir po uždarymo buvo nuo
91,9 % iki 33,3 % iki 64,0 %; tuomet Barselonos Šiuolaikinio meno muziejaus – nuo 88,3% iki 82,9%
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iki 83,9% (Mas, 2021). Šie skaičiai rodo, kad Barselonos Šiuolaikinio meno muziejus naudojo
socialinius tinklus taip, kaip buvo būdinga tinklo visuomenei prieš pandemiją, daug daugiau nei
Barselonos Pikaso muziejus. Ir štai tokie muziejai kaip Barselonos Šiuolaikinio meno muziejus
laimėjo prisitaikydami prie besikeičiančių bendravimo sąlygų.
Tokiu būdu laimėjo tie muziejai, kurie suprato socialinių tinklų darbą, reaguodami į socialinių tinklų
naudotojams būdingą informacinę elgseną, komunikuoti savo kolekcijas. Pavyzdžiui, Darvino
muziejaus Facebook puslapio naudotojai asmenukėms daryti gali naudoti ritualines kaukes iš
muziejaus kolekcijų (Kubasova, 2020). Kita vertus, atviras lieka klausimas apie etikos ribas pritaikant
muziejaus eksponatus kuriant vienokį ar kitokį socialiniams tinklams būdingą efektą. Tačiau
ilgalaikėje perspektyvoje svarbu, kad „muziejai ne tik padidintų savo veiklą internete, bet ir pakeistų
tai, ką siunčia šiais kanalais“ (Agostino, 2020).
Be to, karantino laikotarpiu muziejai turėjo pritaikyti ir kitas, mažiau žinomas skaitmenines aplinkas,
nuotolinio mokymosi ir konferencijų platformas, tokias kaip Zoom (Klusek, 2020). Pagrindiniai
sunkumai, nustatyti pereinant prie kitokio pobūdžio komunikacijos, buvo šie: (i) laiko trūkumas
(Ryder, 2021); (ii) visuomenės pasirengimas priimti muziejus kaip skaitmenines institucijas, įskaitant
nuo muziejų nepriklausomą skaitmeninę įtrauktį ir skaitmeninę atskirtį (Zollinger, 2021, # 16); (iii)
gebėjimas taikyti ir derinti sinchroninius ir asinchroninius metodus muziejaus veikloje (Vayanou,
2020); (iv) populiaraus, patrauklaus turinio, pritaikyto neprofesionaliai auditorijai, kūrimas
(Sarkisova, 2020); v) specializuotų darbuotojų, kurie galėtų sukurti skaitmeninį turinį tokiais pat
pajėgumais, trūkumas pasibaigus laikinam uždarymui (Ryder, 2021).
Skaitmeninių technologijų naudojimas gerokai apsunkino muziejų veiklos ir jų poveikio visuomenei
įvertinimą, nes nustojo egzistuoti ankstesnės neskaitmeninei aplinkai skirtos metodikos (pavyzdžiui,
lankytojų srautų skaičiavimas), o naujos metodikos nebuvo sukurtos. Vis dėlto, „daugiausia
naudodamos „Instagram“ ir „Facebook“ su savo skaitmeniniu turiniu, kultūros institucijos per tą laiką
padidino socialinių tinklų įsitraukimą. Nors nebuvo sutarimo dėl geriausios praktikos vertinant
dalyvavimą socialinėje žiniasklaidoje, daugelis institucijų akcentavo aktyvaus dalyvavimo, pvz.,
komentarų ir dalijimosi, stebėjimą.“ (Ryder, 2021). „Dalyvės nebuvo sutarusios dėl geriausio būdo
įvertinti dalyvavimą socialinėje žiniasklaidoje; todėl atsirado keletas bendrų temų. Nors trylika
dalyvių naudojo įsitraukimo terminą, norėdami apibrėžti, kaip jie įvertino įsitraukimą, keli dalyviai
nurodė, kokias metrikas jie stebėjo“ (Ryder, 2021).
COVID laikotarpiu taip pat labai išaugo muziejaus ryšių su konkrečiomis teminėmis ar geografinėmis
bendruomenėmis svarba. Stiprius bendruomeninius ryšius turintys muziejai galėtų lengviau siūlyti
bendruomenines paslaugas, taip ne tik praplėsdami savo paslaugų spektrą, bet ir kurdami didesnę
vertę konkrečioms bendruomenėms bei visuomenei apskritai (Ryder, 2021).
Tai gali būti mokymasis šeimoje ir namuose, darbas su klasės mokytojais ir mokyklomis arba
kolekcija ir turistinės parodos. Naujosios Zelandijos muziejai „kūrė ir dalinosi švietimo ištekliais, bet
galbūt dar svarbiau jie suteikė emocinę paramą ir ryšį per meną šiuo precedento neturinčiu fizinio
atsiskyrimo laikotarpiu. Šie užrašai iš šios srities parodo, kaip studentai, šeimos, mokytojai ir meno
galerijų pedagogai galėjo pasinaudoti meno gebėjimu palengvinti situaciją“ (McNaughton, 2020).
Tokiu būdu, „būdamas edukacine priemone, muziejus dabar gali sutelkti dėmesį į edukacinius
tikslus“. Muziejai gali kurti įvairaus žanro edukacinį turinį, tinkantį vaikams, gali prisidėti prie
socialinių įsipareigojimų ir užsidirbti pinigų iš internetinių platformų“ (Antara, 2020). Be to, „vienas
iš svarbiausių klausimų, susijusių su naujosiomis muziejams skirtomis žiniasklaidos priemonėmis,
yra tai, ar įmanoma sukurti „konstruktyvistinį vietinių bendruomenių muziejų“ per į vartotoją
orientuotą pritaikymą ir naudotojų dalyvavimą“. (#9).
Tuo tarpu nuotolinis bendravimas skaitmeninėmis priemonėmis leido įtraukti naujas, netipiškas
auditorijas (#27). Kolekcijų skaitmeninimas kartais vaidina akivaizdų vaidmenį tokioms grupėms
skirtų pasiūlymų tipuose, o kartais jis yra subtilesnis (Samaroudi, 2020). „Muziejų“ pastangos
prisitaikyti prie internetinės auditorijos gerokai išaugo, ypač tose šalyse, kuriose ankstesnė internetinė
veikla buvo menka“ (Zbuchea, 2020), įskaitant tas, kurių „poreikiai yra glaudžiai susiję su
visuomeniniais pokyčiais pandemijos metu (žmonių izoliacija, žmonės sergantys demencija,
aktyvistai prieš rasizmą ir kt.). “Muziejaus pokyčiai sukuria kitokį ryšį su jaunimu, o skaitmeninimas
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taip pat suartina jaunimą su muziejais per internetinę parduotuvę – priemonę, kurią ypač naudoja
jaunimas“ (nr. 10). Tuo pačiu metu „muziejai ir sveikatos organizacijos pripažįsta meno, kultūros ir
kultūros paveldo vaidmenį vyresnio amžiaus žmonių gerovei, ypač socialinio atstumo ir izoliacijos
laikais“ (nr. 16).
Padidėjusi nuotolinė veikla ir muziejų ekspozicijų pritaikymas naujoms saugumo sąlygoms po
karantino muziejai tapo daug prieinamesni žmonėms su negalia, nes „daugelis sprendimų, kurie buvo
taikomi siekiant įveikti pandemijos keliamus iššūkius, yra tie patys sprendimai, kaip neįgalieji
pasisakė daugelį metų“ (8). Tačiau perėjimas prie nuotolinio veikimo skaitmeninėje erdvėje,
galimybė atrasti naujas auditorijas reiškė muziejaus pasirodymą pasaulinėje rinkoje ir su tuo
susijusius iššūkius. Taigi, laimės tie muziejai, kurie iki COVID pandemijos turėjo daugiau medžiagos,
pritaikytos globalesnei auditorijai, įskaitant turinio vertimą į populiarias pasaulines kalbas“ (Nastase,
2020).
Kitas svarbus skaitmeninės komunikacijos erdvės atneštas pokytis buvo galimybė muziejams
pasiūlyti kitokias naujas paslaugas, tokias kaip: „Daugelis komunikacijos pasiūlymų panaudojo
kolekcijas kaip paskatinimą renginiams, veikloms, diskusijoms ir kt. Tačiau yra didelis potencialas
bandant ieškoti geresnių būdų susieti komunikacijos pasiūlymus ir suskaitmenintas kolekcijas ne tik
siekiant padidinti susidomėjimą pačiomis kolekcijomis, bet ir padaryti jas aktualesnes visuomenei“
(Samaroudi, 2020). Suprasdami bendros kūrybos vertę, „muziejai neseniai buvo paversti į vartotoją
orientuotomis institucijomis“. Atsižvelgiant į visur esančią aplinką, daugėja vartotojų, galinčių
lengvai pasiekti muziejus naudodamiesi išmaniuoju telefonu ar skaitmeniniu įrenginiu, todėl lengviau
pasiekti muziejų turinį. Tokiu būdu muziejai pradėjo teikti turinį, kurį vartotojai gali pasirinkti patys,
o tai reiškia, kad muziejai siūlo vartotojams iš dalies pasidalijamas pareigas ir keičiamus vaidmenis.
Be to, vartotojai pradeda kartu kurti vertę“ (nr. 9).
Muziejų komunikacija socialiniuose tinkluose sukėlė diskusiją apie etinius tokio bendravimo
principus. Viena vertus, esant tokiai neigiamai COVID pandeminei nuotaikai, labai svarbu pasirinkti
turinį, kuris bus komunikuojamas, ir kuriamus pranešimus, „darbuotojai turi būti „jautresni nei
įprastai“ ir dėl to „ kartais geriau tylėti“ ir „šiuo metu institucijos tenkina emocinius auditorijos
poreikius sukurdamos teigiamą turinį“ (Kist, 2020). Muziejai turi „atspindėti praeities ir dabarties
socialinę atsakomybę“ ir „įrėminti šiuolaikinę izoliacijos patirtį“ (Kist, 2020). Tačiau, kita vertus,
„sutelkiant dėmesį tik į teigiamą turinį, gali būti prarastos galimybės palaikyti kritinį mąstymą,
susijusį su atsakomybe ir empatija“ (Kist, 2020). Tiesą sakant, daugelis institucijų šiuo metu tenkina
emocinius auditorijos poreikius sukurdamos teigiamą turinį. "Tai papildomi humoristiniai projektai,
tokie kaip Sue, T-rex šoka mūsų „Instagram“ kanale, Lauko muziejus (Ilinojus); ar žavingi pingvinai
Nelsono-Atkinso meno muziejuje (Misūris). Šie pavyzdžiai yra įrodymas, kad muziejai kuria
įsitraukimo taškus “ (Kist, 2020).
Kita tema, susijusi su muziejų komunikacija pandemijos kontekste, yra muziejų atidarymas lankymui
pasibaigus karantinui, kai „pirmasis rūpestis susijęs su lankytojų ir muziejaus darbuotojų saugumu“
(Zbuchea, 2020). Atnaujinimas buvo pradėtas (po abiejų karantinų) iš lauko erdvių, kurios buvo ne
tik saugesnės, bet ir mieliau pasirinktos lankytojų, bijančių užsikrėsti COVID. Taigi atidarymo
proceso metu nugalėjo muziejai, turintys dideles lauko ekspozicines erdves arba esantys natūralioje
aplinkoje, tinkančioje pasivaikščiojimams ir buvimui gryname ore. „Vienas svarbus efektas erdviniu
lygmeniu yra didėjanti atvirų viešųjų erdvių ar veiklos po atviru dangumi svarba, kur lengviau kurti
strategijas, užtikrinančias saugesnes sąlygas“ (7). Tokiuose muziejuose, ypač po pirmojo pavasario
karantino 2020 m., „stiprus atsigavimas per pastaruosius du mėnesius – liepą ir rugpjūtį“ (Nastase,
2020). Žinoma, nepaisant karantino pabaigos, daugumos muziejaus fizinių erdvių lankytojų skaičius
mažėjo, „visuomenės lankomumas sumažėjo 1/3, palyginti su bendru lankytojų skaičiumi“ (Nastasė,
2020). O tai ypač pasakytina apie laikotarpį po pirmojo karantino. Muziejai turėjo atsisakyti kai kurių
veiklų parodose fizinėje erdvėje“, „dauguma muziejų, reaguodami į pandemiją, pristabdė visas
praktines veiklas ir lytėjimo eksponatus eliminavo iš ekspozicijų“ (8).

14

2.1.2. Muziejų veiksmai ir strategijos COVID metu ir kaip muziejai prisitaiko prie COVID
sukeltų pokyčių
Svarbiausias muziejų pokytis COVID laikotarpiu ir svarbiausia muziejų pritaikymo strategija buvo
tikrasis muziejų skaitmeninis šuolis. „Gali būti, kad uždarymas paspartino procesą, kurį jau pradėjo
muziejai kaip 2.0programos dalyviai“ (Rivero, 2020).
Skaitmeninės technologijos muziejuose pradėtos naudoti dar prieš COVID. Tačiau dėl institucinio
konservatyvumo skaitmeninės technologijos muziejuose buvo naudojamos gana neišplėtotai, labiau
XX amžiaus pabaigos metodais, tokiais kaip rinkinių informacinės sistemos kūrimas, savo
informacine elgsena artimesnė duomenų informacinei sistemai, o ne priemonei komunikacijai su
plačiaja visuomene. Skaitmeninių IT naudojimas yra iššūkis muziejams. O šio iššūkio akivaizdoje
buvo prarasta nemaža dalis profesionalų bendruomenės (ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir
paveldo profesionalų, politikų, verslininkų ir kitų su kultūra susijusių asmenų) iki COVID. „Muziejų
augimas buvo palyginti lėtas. Tačiau pastaraisiais metais auga judėjimas, pagrįstas įsitikinimu, kad
muziejai nebus konkurencingi be bendravimo ir įsitraukimo su vartotojais“ (nr. 9). Daugelis teoretikų,
nagrinėjančių skaitmeninių technologijų taikymą paveldo praktikoje ir žiniose, vis dar mąsto taip,
kaip žmonės mąstė industrinėje visuomenėje. Kompiuteris jiems nėra realybę keičiantis instrumentas,
o tik dar viena „nauja mašina“, kuri gerokai padidina našumą. Taikyti prieš kelis dešimtmečius veikę
ir padėję industrinės visuomenės modeliai, metodai, įpročiai, koncepcijos, charakteristikos nustojo
veikti arba neveikia taip, kaip anksčiau. Skaitmeninės technologijos dažnai kaltinamos, kad jos trukdo
joms veikti, ir imamasi „aktyvaus pasipriešinimo“ veiksmų. Tačiau „kovojant“ už ar prieš
technologijas, mes dažnai nepastebime, kas vyksta „už technologijų ribų“. COVID-19 pandemijos
metu, muziejai persikėlė į internetinius muziejus, o didžioji dauguma organizacijų padidino savo
buvimą internete (ArtFund, 2019; Antara, 2020; Pasternak-Zabielska, 2021; #10; # 12; #14; #15; #20;
#24; #25; #27). Pandemija meta iššūkį mums, kaip individams, kaip kolektyvams ir kaip kultūros
institucijoms, provokuoti pokyčius, ypač tuo metu, kai žmonės yra fiziškai izoliuoti, bet vis labiau
susiję per socialinę ir skaitmeninę žiniasklaidą (Kist, 2020). Ir šioje situacijoje laimėjo tie muziejai,
kurie iki COVID pandemijos vykdė pažangesnę skaitmeninimo veiklą, pavyzdžiui, kūrė 3D turinį,
virtualios realybės produktus ar „Google Arts“ turinį (Kubasova, 2020; Nr. 30).
Kitas svarbus muziejaus strateginės veiklos COVID sąlygomis elementas buvo padidinta muziejaus
socialinė atsakomybė. Tai pasireiškė visuomenei svarbia veikla, kuri iki pandemijos nebuvo labai
būdinga muziejams. Tai ne tik specializuotos virusologijos ar pandemijų istorijos parodos (Klusek,
2020), bet ir bendruomenėje vykdoma edukacinė veikla apie saugą nuo pandeminės vakcinacijos,
dalijimasis kaukėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Pavyzdžiui: „Kinijos mokslo ir
technologijų muziejus taip pat pasiūlė „amuniciją“ kovai su COVID-19 epidemija, koordinuodamas
taip reikalingų veido kaukių, pirštinių, sanitarinių priemonių ir kitų medicinos reikmenų dovanojimą
labiausiai nukentėjusiai Hubėjaus provincijai“ ( Ou., 2020). Kita socialiai atsakingų veiklų grupė
buvo paslaugos vienišiems ir atskirtiems visuomenės nariams ir „šios skaitmeninės iniciatyvos taip
pat padėjo sušvelninti neigiamą COVID-19 poveikį žmonių sveikatai (pvz., izoliaciją), skatindamos
erdves, palaikančias socialinį bendravimą, įsitraukimą, stimuliacija, taip pat atokvėpio priežiūra“
(Tan, 2020). Pandemijos metu buvo suprasta, kad „trijų sektorių – kultūros paveldo, socialinės
rūpybos ir sveikatos priežiūros – suderinta strategija ir muziejų internetinės veiklos svertas galėtų
padėti paversti vyresnio amžiaus žmonių gerovę ir socialinę įtrauktį realybe“ (# 16).
2.1.3. Pandemijos metu atsiradę nauji muziejininkų įgūdžiai
COVID pandemija sukūrė situaciją, kai prireikė įgūdžių ir kompetencijų, kurios nebuvo būtinos
žmonėms, dirbantiems muziejuose priešpandeminiu laikotarpiu. Tai apima: i) asmeninio laiko
valdymo, darbo ir laisvalaikio planavimo, darbo ir šeimos veiklos derinimo įgūdžius dirbant
nuotoliniu būdu iš namų; (ii) gebėjimai dirbti izoliuotai, nebendraujant su kolegomis arba
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nesusisiekiant su kolegomis internetu (Marques, 2020); (iii) kūrybiškumo įgūdžiai ir kompetencijos
(Antara, 2020); (iv) skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų, ne tik komunikuojant muziejaus turinį
skaitmeninėje erdvėje, bet ir vadybiniame, dokumentų valdyme, pavyzdžiui, kuriant ir naudojant savo
elektroninį parašą, ruošiant dokumentus virtualioje aplinkoje, atliekant savo darbus nuotoliniu būdu.
COVID situacija (dirbant tiek nuotoliniu būdu, tiek fizinėje erdvėje) pareikalavo didesnės empatijos
ir kantrybės iš muziejaus profesionalų, dirbančių su lankytojais; „Dėl pandemijos darbuotojai turi būti
„jautresni nei įprastai“, todėl kartais geriau „apmąstyti praeities ir dabartinę socialinę atsakomybę“ ir
„įtvirtinti šiuolaikinę izoliacijos patirtį“ (Kist, 2020).
2.1.4. COVID pamokos muziejams ir ateities strategijos
Daugelis autorių, nagrinėdami COVID pamokas, pandemiją vertina kaip teigiamą postūmį muziejų
sektoriui, kai „COVID-19 kai kuriais atvejais buvo savotiškas veiksmų katalizatorius, nes <...>
institucijos ne tik padidino savo veiklą. bet taip pat paskelbė turinį, turintį didesnę edukacinę vertę“
(Rivero, 2020). Be to, pagreitėjęs perėjimas prie interneto vartojimo padidino atminties institucijoms,
pvz., muziejams, poreikį diegti naujus būdus skaitmeniniu būdu susipažinti su kultūrinėmis
kolekcijomis (Samaroudi, 2020; Sarkisova, 2020, Anesa, 2020). „Tvarus, socialiai sąmoningas,
įvairus ir įtraukus, empatiškas ir bendrai kuriamas turinys yra tas modelis, kuris šiuo metu būtinas ir
aktualus visuomenėje po Covid-19“ (Tully, 2020).
COVID laikotarpiu išryškėjo ir institucinė muziejų organizacijų vadovybė. „Muziejų valdžia, tokia
kaip UNESCO, ICOM, yra galutiniai sprendimų priėmėjai. Jų greitas sprendimas gali padėti muziejui
išgyventi per COVID-19 krizę“ (Antara, 2020). Kartu krizė išryškino vyriausybės ir savivaldybių
paramos svarbą muziejų sistemos funkcionavimui. Tokią paramą gavę muziejai buvo ne tik
atsparesni, bet „muziejai galėjo užtikrinti bent darbuotojų atlyginimus“. Bankas ir kitos finansinės
institucijos gali skatinti paskolas muziejams, taip pat elitiniai visuomenės žmonės kartu su vietos
gyventojais gali aukoti pinigus muziejams. Kartais darbuotojams tenka dirbti kritinėje situacijoje su
sumažintu atlyginimu“ (Antara, 2020).
Pandemijos metu muziejai įgijo daug patirties naudojant skaitmenines technologijas. Pandemija
parodė, kad muziejai, kurie intensyviau naudoja skaitmenines technologijas, turi pranašumą prieš
tuos, kurie jas naudoja konservatyviau. Kita vertus, skaitmeninė patirtis, nuotolinės ir mišrios
paslaugos bei kuriami produktai turi būti palaikomi ir naudojami net epidemijai nurimus.
“Kad muziejai būtų atsparūs, gali tekti sutelkti dėmesį į skaitmeninį muziejų. Skaitmeninės
platformos gali būti alternatyvus pajamų šaltinis“ (Antara, 2020). Perėjimas prie skaitmeninių
technologijų palietė ne tik paslaugas ir produktus, bet ir gilesnius lygius, kurių nebuvimas buvo viena
iš kliūčių plačiau naudoti skaitmenines technologijas muziejuose laikotarpiu iki COVID. „Virtuali
patirtis gali padėti mums pasinerti į kitokį laiko tarpą, kaip ir publikacijos bei studijos gali prisidėti
prie žinių ir mokymosi“. (Anesa, 2020). „Pastebėta, kad muziejai naudojasi įvairiais komunikacijos
kanalais, daugiau nei anksčiau, ir peržengia tiesioginio bendravimo ribas fizinėse erdvėse,
pavyzdžiui, parodose“ (nr. 9).
COVID laikotarpiu daugumoje įstaigų buvo sukurta stipri skaitmeninė, nuotolinio darbo
infrastruktūra, kurios egzistavimas (kartu su nuotolinio darbo karantino laikotarpiu patirtimi) kelia
abejonių dėl muziejininko būtinybės normaliai dirbti fizinėje darbo vietoje. Po COVID laikotarpiu
reikėtų rimtai įvertinti tikrąjį muziejaus darbuotojų (ne visų) nuotolinio darbo pobūdį (kelias dienas
per savaitę dirbant nuotoliniu būdu ir kelias dienas dirbant fizinėje darbo vietoje muziejuje). Valdžios
institucijos gali skatinti darbuotojams lanksčias darbo valandas ir pareigas. Tokiu būdu darbuotojai
gali tapti kūrybiškesni ir tai gali paskatinti tolesnį tobulėjimą. (Hadley, 2020).
Kita COVID pamoka – muziejaus santykis su bendruomenėmis; „COVID-19 sustiprino socialinę
muziejų funkciją ir iš naujo suformulavo, ką iš tikrųjų reiškia paveldo saugojimas ir bendruomenių
siekiamumas“ (#4).
Pandemijos patirtis parodė, kad muziejams svarbu suburti nuolatinių muziejaus lankytojų ir draugų
bendruomenes. Orientacija į didelį „vienkartinių“ lankytojų (daugiausia atvykstančių turistų) skaičių
16

krizės kontekste atskleidė kai ką visiškai netvaraus. Tai lankytojai, kurių muziejai prarado dėl turizmo
sutrikimo pandemijos. Tačiau su muziejumi susijusios teminės ar geografinės bendruomenės buvo ir
išlieka žmonės, kurie užtikrino muziejaus atsparumą ir išlikimą krizės metu.
Pandemijos kontekste taip pat atkreiptas dėmesys į didesnį muziejaus indėlį stiprinant visuomenės
mokslinį raštingumą, „visuomenės mokslinio raštingumo skatinimą vertinti kaip dinamišką procesą,
o ne vienkartinį projektą“(Ou, 2020). Kartu su COVID daugelis muziejų suprato, kad nebėra
visuomenės kaip vieningos komunikacijos auditorijos. Iš tiesų yra daug skirtingų auditorijų, kurios
turi skirtingus muziejų poreikius, tikslus ir lūkesčius. O muziejus turi ne tik orientuoti komunikaciją
į šių specifinių tikslinių auditorijų specifiką, bet ir pasitelkti tikslinių auditorijų žinias sprendžiant
visuomenei iškilusias problemas, „diegti diferencijuotas strategijas įvairioms visuomenės grupėms
vykdant mokslo populiarinimą.” (Ou, 2020). Kultūros institucijos turi galimybę „padaryti erdvę“: ją
sukurti, sugalvoti, transformuoti, siūlyti alternatyvas kitoms vietoms, išsaugoti ir suteikti prieigą prie
nepaprastų ir nenuspėjamų vietų (Pensa, 2020). Institucijos, siekdamos padidinti savo poveikį
visuomenei, turi taikyti atviros prieigos principus, o „kultūros institucijos gali iš naujo apibrėžti savo
erdvę ir naudodamos atviras licencijas. Paprastas būdas suprasti, kaip veikia licencijos, yra galvoti
apie kultūros įstaigų turinį kaip apie nepajudinamą dalyką, kurį licencijos padeda paversti kažkuo,
kuris gali judėti iš vienos vietos į kitą. Atvirųjų licencijų dėka kultūros įstaigų medžiaga gali būti
kopijuojama, naudojama, platinama, derinama ir modifikuojama (tai ir leidžia atvirosios licencijos),
o tai turi lemiamos įtakos pačiai „viešumo“ idėjai. Apie visuomenę reikia mąstyti ne tik kaip apie
parodos ar interneto svetainės lankytojus, bet ir kaip apie tuos, kurie saugo ir didina savo paveldo
vertę ir gauna naudos iš jo, naudoja jį, transformuoja, perkuria. kurti socialines ir ekonomines
inovacijas“ (Pensa, 2020).
Ir galiausiai, pandemijos metu „muziejai stengiasi suprasti sudėtingas problemas, žvalgytis į akiratį,
kad išvengtų trumpalaikių problemų, ir kuria apgalvotas, kūrybingas ir transformuojančias patirtis.
Čia išryškės muziejų profesionalų įgūdžiai ir institucijų bei sektoriaus valdymo stiprumas. Reikia
ugdyti įgūdžius ir įsitikinimą, kad muziejai aktyviai palaiko visuomenę“ (6). Ir „muziejai dabar plečia
savo vaidmenį nuo tiekėjų iki socialinių santykių platformų, naudoja skaitmenines technologijas ir
atveria savo pozicijas visuomenei. Reaguodama į tai, po COVID-19, muziejai visų pirma turėtų
sutelkti dėmesį į bendros vertės kūrimo valdymą, nes tai yra vienas efektyviausių sprendimų siekiant
darnaus vystymosi COVID19 epochos ir po jos iššūkių metu“ (Nr. 9 ).

2.2. Tarpvalstybinis turizmas Lietuvoje ir Latvijoje pagal oficialią statistiką ir
Google užklausas
2.2.1. Bendroji turizmo statistika
Agentūra „Keliauk Lietuvoje“ pateikia statistiką apie skirtingų šalių turistų srautus Lietuvoje. 2018
ir 2019 metais turistai iš Latvijos sudarė penktą didžiausią turistų grupę Lietuvoje, po Vokietijos,
Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Per metus atvykdavę 161-169 tūkstančiai keliautojų iš Latvijos ir
buvo fiksuojamas 4,5 proc. srauto augimas per metus. 2019 metais Latvijos piliečiai sudarė 4,18 proc.
viso turistų srauto ir 8,7 proc. užsienio šalių turistų srauto Lietuvoje. Latvijos turistai vidutiniškai
2018-2019 metais turėdavo 1,6-1,7 nakvynes Lietuvoje. 2020 metais Latvijos turistų Lietuvoje
sumažėjo 58,7 proc., tačiau jie (69 809 žmonės) sudarė gausiausią užsienio turistų grupę. Tai sudarė
3,2 proc. viso turistų srauto ir 13,4 proc. užsienio šalių turistų srauto Lietuvoje. Latvijos turistai
vidutiniškai 2020 metais turėdavo 1,8 nakvynes Lietuvoje. 2021 metai dar nėra pasibaigę tačiau
galime remtis 2021 metų sausio-rugpjūčio mėnesių statistika. Pagal ją turistų iš Latvijos skaičius
ženkliai sumažėjo, lyginant su 2020 metais. 2020 metais per pirmuosius aštuonis mėnesiu Lietuvoje
apsilankė 61573 turistai iš Latvijos (88,2 proc. viso Latvijos turistų skaičiaus 2020 metais). Tuo tarpu
per pirmuosius aštuonis 2021 metų mėnesius Lietuvoje sulaukta tik 25948 turistų iš Latvijos. Tai yra
trečioji gausiausia turistų grupė Lietuvoje 2021 metais (po Vokietijos ir Lenkijos). 2021 metais, nors
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turistų iš Latvijos ir nebuvo daug, bet per aštuonis mėnesius Latvijos piliečiai sudarė 17,93 proc. viso
turistų srauto ir 23,4 proc. užsienio šalių turistų srauto Lietuvoje. Latvijos turistai vidutiniškai 2021
metais turėdavo 1,9 nakvynes Lietuvoje. Duomenys apie Latvijos turistų srautus Lietuvoje
pateikiami 2 lentelėje.
Lentelė 2. Latvijos turistai Lietuvoje 2018-2021 metais (agentūros „Keliauk Lietuvoje“
duomenimis).1

Bendras turistų skaičius
Bendras
užsienio
turistų
skaičius
Turistų iš Latvijos skaičius

2018
3620390

2019
4037749

2020
2180912

2021 (1-8)
1448691

1744733

1937972

521271

262684

161660

168925

69809

25948

Statistikos departamente yra skaičiuojami ir atvykstantieji vienadieniai turistai. 2018-2020 metais
tokių Lietuvoje buvo atitinkamai 971000; 954700 ir 528200. Tačiau tokių turistų skaičius pagal šalis
nėra skaidomas.
Latvijos oficialiosios statistikos portale pateikiama statistiką apie skirtingų šalių turistų srautus
Latvijoje. 2018 ir 2019 metais turistai iš Lietuvos sudarė trečią didžiausią turistų grupę Latvijoje, po
Rusijos ir Vokietijos. Per metus atvykdavę 191-210 tūkstančiai keliautojų iš Lietuvos ir buvo
fiksuojamas 9,7 proc. srauto augimas per metus. 2019 metais Lietuvos piliečiai sudarė 7,34 proc. viso
turistų srauto ir 10,76 proc. užsienio šalių turistų srauto Latvijoje. Lietuvos turistai vidutiniškai 20182019 metais turėdavo 1,7 nakvynes Latvijoje. 2020 metais Lietuvos turistų Latvijoje sumažėjo vos
14,85 proc. ir jie (178425 žmonės) sudarė gausiausią užsienio turistų grupę. Tai sudarė 12,19 proc.
viso turistų srauto ir 24,95 proc. užsienio šalių turistų srauto Latvijoje. Lietuvos turistai vidutiniškai
2020 metais turėdavo 1,8 nakvynes Latvijoje. 2021 metai dar nėra pasibaigę tačiau galime remtis
2021 metų sausio-rugpjūčio mėnesių statistika. Pagal ją turistų iš Lietuvos skaičius ženkliai sumažėjo,
lyginant su 2020 metais. 2020 metais per pirmuosius aštuonis mėnesiu Latvijoje apsilankė 165969
turistai iš Lietuvos (93,01 proc. viso Lietuvos turistų skaičiaus 2020 metais). Tuo tarpu per pirmuosius
aštuonis 2021 metų mėnesius Latvijoje sulaukta tik 58669 turistų iš Lietuvos. Tačiau tai vis tiek yra
gausiausia užsienio turistų grupė Latvijoje 2021 metais. 2021 metais, nors turistų iš Lietuvos ir buvo
mažiau, bet per aštuonis mėnesius Lietuvos piliečiai sudarė 6,5 proc. viso turistų srauto ir 22,86 proc.
užsienio šalių turistų srauto Latvijoje. Lietuvos turistai vidutiniškai 2021 metais turėdavo 1,9
nakvynes Latvijoje. Duomenys apie Lietuvos turistų srautus Latvijoje pateikiami 3 lentelėje.
Lentelė 3. Lietuvos turistai Latvijoje 2018-2021 metais.

Bendras turistų skaičius
Bendras
užsienio
turistų
skaičius
Turistų iš Lietuvos skaičius

2018
2808808

2019
2853333

2020
1462965

2021 (1-8)
890428

1925397

1945919

714975

256592

190931

209536

178425

58669

Būtina pažytmėti, kad agentūros „Keliauk Lietuvoje“ duomenys šiek tiek skiriasi nuo Lietuvos statistikos departamento
duomenų. Pavyzdžiui, departamento duomenimis Lietuvoje 2019 metais ir 2020 metais apsilankė atitinkamai 1738100 ir
527000 užsienio turistų, traktuojant turistą kaip „lankytoją, kuris kelionėje apsistoja bent vienai nakčiai“, o lankytoją
kaip asmenį, keliaujantį „iš vienos vietovės į kitą už jam įprastinės aplinkos ribų ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui,
pagrindinis kelionės tikslas nėra įsidarbinti lankomojoje šalyje“.
1
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Apibendrinant duomenis apie Lietuvos ir Latvijos turistų srautus kitoje šalyje, reikia pastebti ryškų
srautų neproporcingumą. Nors Latvijos ir Lietuvos gyventojų skaičius skiriasi maždaug 1,47 karto,
Lietuvos turistų skaičius Latvijoje, lyginant su Latvijos turistų skaičiumi Lietuvoje prieš COVID
buvo santykiu 1,18-1,24. Tačiau po COVID virto santykiu 2,26-2,55. Taigi, prieš pandemiją Lietuvos
piliečiai santykinai mažiau lankė Latviją nei Latvijos piliečiai Lietuvą. Pandemijos metu situacija
ryškiai pasikeitė. Vienas pandemijos efektų Lietuvos ir Latvijos turizmui tikrai yra Lietuvos turistų
kelionių į Latviją didžiulis santykinis augimas.
Kitas statistiškai pastebimas dalykas yra kaimyninės šalies turistų skaičiaus kritimas 2021 metais
abiejose šalyse. Jis iš esmės koreliuoja su bendru turistų ir užsienio turistų srautų sumažėjimu
Lietuvoje ir Latvijoje. Tai gali būti siejama su didesnėmis turizmo galimybėmis į tolimesnes šalis
2021 metais nei 2020 metais; mažesne turistų baime dėl COVID (2021 metais jau buvo sukurti
skiepai) bei savotišku „turizmo trūkumo nuovargiu“, skatinusiu didesnių kelionių norą. Kitą vertus,
2020 metais vietinį turizmą Baltijos regione skatino ir taip vadinamasis „Baltijos šalių kelionių
burbulas“ lengvinęs judėjimą tarp trijų šalių.
2.2.2. Google užklausų duomenys
2.2.2.1. Lietuvių susidomėjimas Latvija
COVID metu Lietuvoje buvo intensyviai domimasi Latvija. Per visą Google Trends veikimo
laikotarpį (nuo 2004 metų) aukščiausias fiksuotas susidomėjimas Latvija buvo 2020 metų liepos
mėnesį, kai šis rodiklis2 pasiekė 100. Į didžiausio susidomėjimo per visą laikotarpį trejetųką patenka
ir dar vienas pandemijos laikotarpis – 2021 metų liepa, kuomet susidomėjimo rodiklis siekė 90.
Galima pastebėti, kad tiriamuoju laikotarpiu (2019 metų kovas – 2021 metų spalis) (Pav. 2)
susidomėjimo augimas visada pastebimas vasaros metu, tačiau 2020 metais ir 2021 metais jis buvo
kur kas didesnis nei 2019 metais. 2020 metais susidomėjimo augimas prasidėjo maždaug gegužės 1723 dienomis, aukščiausią tašką pasiekė birželio 28 d. – rugpjūčio 22 d. ir po to pradėjo mažėti. 2021
metais šie laikotarpiai buvo atitinkamai gegužės 2-8 d. ir birželio 13 d. – rugpjūčio 7 d. Taigi, 2021
metais domėjimosi laikotarpis buvo trumpesnis nei 2020 metais. Trumpesnis ir mažesnis domėjimasis
Latvija 2021 metais, lyginant su 2020 metais koreliuoja su bendrais kiekybiniais turistų srautais,
kurie (taip pat jų kaitos priežastys) yra aptarti ataskaitos dalyje „Bendroji turizmo statistika“.

Pav. 2. Susidomėjimas Latvija (paieškos terminas „Latvija“) Google Trends duomenimis (2019 metų
kovas – 2021 metų spalis).

Susidomėjimo per laikotarpį rodiklio skaičiai nurodo paiešką pagal susidomėjimą, palygintą su aukščiausiu diagramos
tašku tam tikrame regione ir per tam tikrą laikotarpį. 100 yra populiariausias terminas, 50 yra perpus mažiau populiarus
terminas, o 0 reiškia, kad terminui nepakako duomenų.
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Susidomėjimas Latvija Lietuvoje per visą tirtą laikotarpį yra didesnis nei susidomėjimas kita
kaimynine šalimi – Lenkija (Fig. 2). Vidutinis susidomėjimas Latvija (vidurkis – 23) yra kiek didesnis
nei Lenkija (vidurkis – 18). Paieškų apie Lenkiją šuolis 2021 m. liepos pradžioje buvo sąlygotas
olimpinio atrankos ciklo, Lietuvos krepšinio rinktinei svarbių, rungtynių su Lenkijos rinktine, kurios
vyko 2021 liepos 3 d.

Pav. 3. Susidomėjimas Latvija ir Lenkija (paieškos terminas „Latvija“ – mėlyna spalva ir „Lenkija“
– raudona spalva) Google Trends duomenimis (2019 metų kovas – 2021 metų spalis).
Tiek per visą laikotarpį nuo 2004 metų, tiek tiriamuoju laikotarpiu susidomėjimas Latvija (paieškos
terminas „Latvija“) buvo didžiausias Lietuvos pasienio apskrityse. Tiriamuoju laikotarpiu –
Panevėžio (rodiklis – 100)3, Šiaulių (91), Telšių (84), Klaipėdos (64), Utenos (53). Skirtingais
tiriamojo laikotarpio etapais apskričių pasiskirstymas keitėsi. Laikotarpiu iki pandemijos (2019-0301/2020-03-10) apskričių, kuriose paieška populiariausia penketuke yra Tauragės apskritis; pirmojo
karantino laikotarpiu (2020-03-11/2020-06-15) ženkliai padaugėjo paieškų iš Vilniaus; vėl atsiradus
galimybei keliauti (2020-06-16/2020-11-10) ir vėl dominuoja pasienio apskritys. Tai rodytų
priklausomybę tarp galimybės keliauti ir domėjimosi Latvija pasienio regionuose: mažėjant
galimybei keliauti santykinis domėjimasis kaimynine šalimi šiuose regionuose krenta. Tai patvirtina
ir antrasis karantinas (2020-11-11/2021-06-10) bei kelionių erdvės atsivėrimas po jo (2021-0611/2021-10-30). Karantino laikotarpiu vėl santykinai padidėja paieškų iš Vilniaus apskrities, o
karantinui pasibaigus vėl dominuoja pasienio apskritys.
Tyrimu metu lygintos pagrindinės su paieškos teminu „Latvija“ susijusios temos ir susijusios
užklausos. Susijusios temos parodo, kad interneto naudotojai, ieškantys analizuojaamo termino, taip
pat ieškojo šių temų. Susijusios temos skiriamos pagal metrikos vertes į populiariausias (tos, kurių
ieškomą daugiausia) bei populiarėjančios (temos su didžiausiu paieškos dažnio padidėjimu nuo
paskutinio laikotarpio). Populiarumo rodiklis matuojamas pagal santykinę skalę, kur 100 yra
dažniausiai ieškota tema, 50 yra tema, kurios paieškos užklausų buvo perpus mažiau, palyginti su
populiariausia tema, ir taip toliau. Populiarėjimo rodiklis – procentais, lyginant su paskutiniu
laikotarpiu. Kai kuriais atvejais fiksuojamas susijusių temų “Proveržis”, kas reiškia, kad paieškos
terminas tapo populiaresnis daugiau nei 5 000 proc. Susijusios užklausos nurodo ko dar (kokių
užklausų) ieškojo naudotojai, kurie ieškojo termino „Latvija“. Jos tai pat skirstomos į populiariausias
(populiariausios paieškos užklausos) ir populiarėjančias (užklausos su didžiausiu paieškos dažnio
padidėjimu nuo paskutinio laikotarpio) ir taip pat matuojamos santykinėje 100 balų skalėje ir
procentinėje skalėje su „Proveržių“ įvardijimu.
Per visą tyrimų laikotarpį (2019 metų kovas – 2021 metų spalis) populiariausios, su Latvija susiję
temos Lietuvoje, buvo orientuotos į informacijos paieška apie latvius, latvių kalbą, gyventojus, šalį
apskritai ir COVID bei karantino reikalavimus Latvijoje. Tačiau ryški tendencija, rodanti lietuvių
Rodiklis parodo, kuriose vietovėse paieškos terminas buvo populiariausias per nurodytą laikotarpį. Vertės skaičiuojamos
pagal skalę nuo 0 iki 100, kur 100 yra populiariausia vietovė kaip visų paieškų toje vietoje dalis, 50 yra perpus mažiau
populiari vietovė, o 0 vertė nurodo vietovę, kurioje šiam terminui nepakako duomenų. Didesnė rodiklio vertė reiškia
didesnę visų užklausų proporciją, bet ne didesnį absoliutųjį užklausų skaičių.
3
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norą keliauti (tema „kelionė“ yra penkta tarp populiariausių temų). Iš dalies su noru keliauti Latvijoje
sietinas ir domėjimasis COVID apribojimais ir dokumentų reikalavimu Latvijoje. Į potencialius
lietuvių kelionės objektus Latvijoje nurodo susiję populiaios paieškos temos „jūra“, „Ryga“, „Papė“,
„Nida“, „Ventspilis“, „Liepoja“. Taip pat, greta Latvijos potencialiai domimasi kelionėmis ir kitose
šalyse, nes populiarių paieškos temų tarpe minimos ir kaimyninės šalys (Estija, Lenkija).
Populiarėjančių susijusių temų tarpe visiškai natūraliai proveržį rodo iki tol nebuvusi, su pandemija
susijusi tema („karantinas“, „izoliacija“, „COVID-19 pandemija“). Tačiau į proveržio temų tarpą
patenka ir su turizmu susiję „Nida – kaimas Latvijoje“ bei „Livu vandens parkas“. Proveržis yra ir
paieškose apie Rygos oro uostą, rodančiose, kad per tiriamąjį laikotarpį Lietuvoje ženkliai išaugo
Latvijos, kaip tranzitinės, išvykimo šalies, supratimas. Tai patvirtina ir populiariausių susijusių
užklausų tyrimas. Jų tarpe dominuoja su keliavimu susiję užklausos: „kelione i latvija“, „keliones į
latvija“, „keliaujantiems i latvija“, “vykstantierms i latvija”, “ar galima vaziuoti i Latvija”, “vykimas
i latvija”, “qr kodas latvija”. Iš minimų Latvijos potencialių turizmo objektų yra Nica, Nida ir Papė.
Pagal populiarėjimo rodiklį, didžiausias dažnio padidėjimasyra jau minėtų keliones apibrėžiančių
užklausų. Iš potencialių Latvijos turistinių objektų į šią kategoriją patenka tik vienas – Nica.
Skaidant susijusias temas pagal siauresnius karantino ir nekarantino ciklus pastebėta, kad laikotarpiu
iki pandemijos (2019-03-01/2020-03-10) populiariausios, potencialiai į turizmą nurodančios temos
patekdavo į populiariausių temų sąrašą, bet nebuvo itin populiarios. Tema „Ryga“ turėjo rodiklį 8 (iš
100), „Jūrmala“ (4), „Ventspilis“ (4), „Papė“ (3), „Liepoja“ (3), „Nida“ (2), „Kuldyga“ (1), „pilis“
(1), „Daugpilis“ (1), „jūra“ (1). Tačiau jau tuo laikotarpiu stebėta jų populiarumo augimo tendencija.
Temos „Liepoja“, „Nida“, „pilis“, „Daugpilis“ demonstravo proveržį, „Jūrmala“ – 300 proc. Panašią
situaciją stebime ir analizuodami susijusias užklausas laikotarpiu iki pandemijos (2019-03-01/202003-10) fiksuota tik viena populiariausia susijusi užklausa – „Pape“, o populiarėjančių užklausų
nefiksuota. Tai rodo, kad domėjimasis turizmu (daugiausia poilsiniu prie jūros) turėjo pakankamai
ryškias augimo tendencijas Lietuvoje dar prieš pandemiją.
Pirmojo karantino laikotarpiu (2020-03-11/2020-06-15) populiariausių temų sąraše praktiškai
išnyksta su kelionėmis susiję temos. Temos „poilsis“ ir „Ryga“ turi po 2 taškų reitingą iš 100.
Dominuoja bendrojo pobūdžio temos apie šalį, latvių tautą ir kalbą, taip pat temos „Lenkija“ ir
„Estija“. Nors, populiarėjančių temų tarpe tema „poilsis“ ir rodė proveržį. Tačiau, tai – greičiausiai –
yra susiję su labai mažu užklausų skaičiumi ir temos naujumu, kas leido jai būti fiksuotai kaip
„proveržio“ tema. Mažą domėjimąsi Latvija pirmojo karantino laikotarpiu rodo ir tai, kad
populiariausių ir populiarėjančių užklausų nustatymui Google Trends pritrūko duomenų.
Visiškai kitokią situaciją stebime laikotarpiu po pirmojo karantino (2020-06-16/2020-11-10). Su
turizmu Latvijoje susiję temos grįžo į lietuvių paieškas internete. Populiariausių temų sąraše atsiranda
„kelionė“, „stovyklavietė“, „atstumas“. Iš potencialių Latvijos turizmo objektų sąraše yra „Liepoja“,
„Papė“, „jūra“, „Ryga“, „Sigulda“, „Ventspilis“, „nacionalinis parkas“, „Nyca“, „Jūrkalnė“,
„Rundalė“. Iš jų pagal populiarėjimą „proveržis“ yra fiksuotas temose „Sigulda“, „nacionalinis
parkas“, „Nyca“, „Jūrkalnė“, „Rundalė“, o temos „Liepoja“ augimas buvo 250 proc. Populiariausia
užklausa „latvija karantinas“ (fiksuotas vienintelis šio laikotarpio proveržis) – taip pat iš dalies nurodo
į stipriau augantį lietuvių susidomėjimą Latvija turizmo tikslais.
Antrojo karantino laikotarpiu (2020-11-11/2021-06-10) paieškų tendencijos panašios į pirmojo
karantino laikotarpio. Paieškų skaičius labai stipriai sumažėja. Populiariausių temų tarpe išlieka
vienintelė potencialiai susijusi tu turizmu tema „kelionės“. Nors ši tema penktoje populiariausių temų
vietoje, bet jos reitingas vos 7 balai iš 100. Lietuvoje domėjimosi Latvija augimas pastebimas
karantino laikotarpio pabaigoje (maždaug nuo 2021 metų gegužės mėnesio vidurio). Tema „kelionės“
rodo 60 proc. populiarėjimą, o užklausa „ar galima vaziuoti i latvija“ yra vienintelė populiariausia
susijusi užklausa šiuo laikotarpiu.
Laikotarpis po antrojo karantino (2021-06-11/2021-10-30) buvo panašus į laikotarpį po pirmojo
karantino. Tik susidomėjimas kelionėmis į Latviją – mažesnis. Laikotarpiu po pimojo karantino buvo
identifikuotos 24 populiariausios ir 20 populiarėjančių temų. Tuo tarpu laikotarpiu po antrojo
karantino šie skaičiai buvo, atitinkamai 16 ir 10. Laikotarpiu po antrojo karantino tema „kelionė“
įsitvirtino 3 vietoje (bet su 13 balų iš 100). Kitos su keliavimu Latvijoje susiję populiariausios temos
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buvo: „Ryga“, „Jūrmala“, „Liepoja“, „jūra“, „QR kodas“ ir „stovyklavietė“. Iš jų, temose „Jūrmala“,
„Liepoja“, „jūra“, „QR kodas“ ir „stovyklavietė“ buvo fiksuotas proveržis. Kelionių iš Lietuvos į
Latviją augimą šiuo laikotarpiu rodo ir populiariausios užklausos. Iš ų populiariausių užklausų net 4
yra „kelione i latvija“, „keliones i latvija“, „ar galima vaziuoti i latvija“, „keliaujantiems i latvija“.
Kitos („qr kodas latvija“ ar „latvija karantinas“) taip pat sietinos su intencija keliauti. Užklausos
„keliones i latvija“ ir“keliaujantiems i latvija“ fiksuotos kaip proveržio užklausos.
Laikotarpiu po antrojo karantino ženkliai padaugėjo temų, žyminčių Latviją kaip lietuvių kelionių
tranzito šalį. Jei laikotarpiu po 1 karantino populiariausių temų tebuvo vienas kitos valstybės
pavadinimas – Estija, kuris nepateko tarp labiausiai populiarėjančių temų. Tai laikotarpiu po antrojo
karantino populiariausių temų sąraše buvo paminėtos Estija, Švedija ir Norvegija. Paieškose tema
„Norvegija“ buvo fiksuotas proveržis.
2.2.2.2. Latvių susidomėjimas Lietuva
COVID metu Latvijoje domimasi Lietuva buvo santykinai mažiau nei Latvija Lietuvoje. Per visą
Google Trends veikimo laikotarpį (nuo 2004 metų) aukščiausias fiksuotas susidomėjimas Lietuva
buvo 2004 metų balandžio – 2006 metų liepos mėnesias, kai šis rodiklis pasiekė 100. Pandemijos
laikotarpiu (2020 metų kovas – 2021 metų spalis) didžiausias susidomėjimas Lietuva buvo 2020 metų
rugpjūčio mėnesį, kai šis rodiklis siekė 50 ir 2021 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais, kuomet šis
rodiklis siekė 38-39.

Pav. 4. Susidomėjimas Lietuva (paieškos terminas „Lietuva“) Google Trends duomenimis (2019 metų
kovas – 2021 metų spalis).
Galima pastebėti, kad tiriamuoju laikotarpiu (2019 metų kovas – 2021 metų spalis) (Pav. 4)
susidomėjimo augimas visada pastebimas vasaros metu, tačiau susidomėjimas 2020 metais nebuvo
iš esmės didesnis nei 2019 metais. O susidom4jimas 2021 metais, po antrojo karantino – mažesnis
nei 2020 metais. Pastebėtina, kad pandemijos metu (laikotarpiais po karantinų) susidomėjias Lietuva
Latvijoje gal tik kiek ilgesnis, nei 2019 metais. 2019 metais susidomėjimo pikas buvo birželio 23 d.
– liepos 27 d., tuo tarpu 2020 metais jis apėmė liepos 19 d. – rugsėjo 5 d., o 2021 metais - liepos 4 d.
- spalio 2 d. laikotarpius. Mažesnis domėjimasis Lietuva 2021 metais, lyginant su 2020 metais
koreliuoja su bendrais kiekybiniais turistų srautais, kurie (taip pat jų kaitos priežastys) yra aptarti
ataskaitos dalyje „Bendroji turizmo statistika“.
Susidomėjimas Lietuva Latvijoje per visą tirtą laikotarpį bendromis kaitos tendencijomis yra iš esmės
panašus, bet tik ženkliai didesnis nei susidomėjimas kita kaimynine šalimi – Estija (Pav. 5). Vidutinis
susidomėjimas Lietuva (vidurkis – 45) yra didesnis nei Estija (vidurkis – 18).
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Pav.5. Susidomėjimas Lietuva ir Estija (paieškos terminas „Lietuva“ – mėlyna spalva ir „Igaunija“ –
raudona spalva) Google Trends duomenimis (2019 metų kovas – 2021 metų spalis).
Tiek per visą laikotarpį nuo 2004 metų, tiek tiriamuoju laikotarpiu susidomėjimas Lietuva (paieškos
terminas „Lietuva“) iš esmės koreliuoja su svarbiausiomis keliautojų iš Lietuvos lankomomis
vietovėmis, tarsi demonstruodamas latvių pasirengimą priimti turistus iš Lietuvos ir šių turistų
laukimą. Per visą laikotarpį nuo 2004 metų susidomėjimas didžiausias Duobelės, Bauskos, Nycos,
Jelgavos, Siguldos, Saldaus ir Stopinių savivaldybėse. Tiriamuoju laikotarpiu – Duobelės (rodiklis –
100), Bauskės (87), Nycos (76), Saldaus (63) ir Stopinių (63) savivaldybėse.
Skirtingais tiriamojo laikotarpio etapais apskričių pasiskirstymas keitėsi. Laikotarpiu iki pandemijos
(2019-03-01/2020-03-10) labiausiai besidominčių tarpe buvo vidurio Latvijos savivaldybės (Jelgava,
Olainė, Dobelė, Tukumas); pirmojo karantino laikotarpiu (2020-03-11/2020-06-15) savivaldybės,
kurių gyventojai labiausiai domisi Lietuva, „pažiro“ po visą Latviją (Cėsių, Tukumo, Bauskės,
Liepojos ir Rezeknės); vėl atsiradus galimybei keliauti (2020-06-16/2020-11-10) ir vėl dominuoja
keliautojų iš Lietuvos laukiančios savivaldybės (Bauskės, Saldaus, Duobelės,Ventspilio, Jūrmalos).
Iš dalies šias savivaldybes galėtume interpretuoti ir kaip esančias arčiau didelių Lietuvos miestų
(pavyzdžiui Šiaulių), kurie yra potencialus keliautojų iš Latvijos kelionės tikslas. Tai iš dalies galėtų
rodyti nedidelę priklausomybę tarp galimybės keliauti ir domėjimosi Lietuva kai kuriuose Latvijos
pasienio regionuose. Tačiau tokio pasienio regionų domėjimosi gretima šalimi, koks fiksuotas
Lietuvoje, Latvijoje nefiksuojame. Minėtas tendencijas patvirtina ir antrasis karantinas (2020-1111/2021-06-10) bei kelionių erdvės atsivėrimas po jo (2021-06-11/2021-10-30). Karantino
laikotarpiu vėl santykinai padidėja paieškų iš skirtingų, vienas nuo kito nutolusių Latvijos regionų
(Priekuliai, Bauska, Kuldyga, Saldus, Limbažiai, Sugulda, Duobelė), o karantinui pasibaigus
dominuoja Duobelės, Nycos, Saldaus, Duobelės, Tukumo savivaldybės.
Ženkliai skiriasi ir Latvijoje vykdytose paieškose apie Lietuvą identifikuotos pagrindinės susijusios
temos ir susijusios užklausos. Pirmiausia, jų ženkliai mažiau nei ieškant apie Latviją Lietuvoje. Per
visą tyrimų laikotarpį (2019 metų kovas – 2021 metų spalis) populiariausios, su Lietuva susiję temos
Latvijoje, buvo orientuotos į informacijos paieška apie Lietuvą kaip šalį, lietuvių kalbą COVID. Į
potencialius latvių kelionės objektus Lietuvoje nurodo susiję populiarūs paieškos terminai „LIDL“
[prekybos centrų tinkas], „Vilnius“, „Klaipėda“, „SPA“, „Kaunas“, „Dino ZOO“, „Telšiai“,
„delfinas“, „turizmas“. Populiariausių temų tarpe išsiskiria temos susiję su LIDL prekybos centrų
tinklu, kurios yra net tris kartus paminėtos populiariausių sąraše skirtingais būdais, bet trečioje,
ketvirtoje ir vienuoliktoje populiariausių temų vietose. Tiriamuoju laikotarpiu proveržis fiksuotas su
kelionėmis Lietuvoje potencialiai susijusiose temose „Dino Zoo“, „Telšiai“, „delfinas“, „turizmas“.
Domėjimasis tema „Kaunas“ augo 60 proc. Taip pat, greta Lietuvos potencialiai domimasi kitomis
šalimis (Austrija, Estija, Baltijos šalys), kurios minimos tiek populiarių, tiek populiarėjančių temų
tarpe. Tai patvirtina ir populiariausių susijusių užklausų tyrimas. Jų tarpe, greta daugelio užklausų
apie COVID (kas taip pat gali būti susiję su keliavimu, pvz., „covidpass lietuva“) dominuoja
užklausos: „lidl lietuva“, „gribuatpusties lietuva“ (viešbučių ir laisvalaikio elektroninė parduotuvė),
„nida lietuva“. Iš jų, populiarėjimo prasme proveržį rodo užklausos, susiję su COVID (8 iš 9 susijusių
užklausų, kurių proveržis yra fiksuotas), taip pat „gribuatpusties lietuva“.
Skaidant susijusias temas pagal siauresnius karantino ir nekarantino ciklus pastebėta, kad laikotarpiu
iki pandemijos (2019-03-01/2020-03-10) populiariausios, potencialiai į turizmą nurodančios temos
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rodė intensyvias apsipirkimo keliones iš Latvijos į Lietuvą. Populiariųjų, su Lietuva susijusių temų
sąraše turime net ris prekybos centrų pavadinimus: du kartus paminėtą „LIDL“ (antra ir trečia
populiariausios temos), „Norfa“ (15 populiariausia tema) ir „Maxima grupė“ (18 populiariausia
tema). Taip pat sąraše yra tema „kuras“ taip pat potencialiai nurodanti į apsipirkimo keliones. Kita
turizmo iš Latvijos į Lietuvą potenciali forma yra vandens poilsio ir pramogų turizmas (susiję temos
„SPA“ (5 populiariausia tema), „vandens parkas“ (19 populiariausia tema). Taip pat minimos
potencialiai lankytinos Lietuvos vietovės: Palanga, Vilnius, Šiauliai, Biržai ir potencialūs turizmo
objektai: „zoologijos sodas“, „bokštas“. Iš šių temų proveržį per laikotarpį parodė susiję temos
„Norfa“, „Biržai“, „bokštas“, „Maxima grupė“, „vandens parkas“. Susidomėjimas tema „Palanga“
augo 650 proc., „Vilnius“ – 90 proc. Panašią situaciją stebime ir analizuodami susijusias užklausas
laikotarpiu iki pandemijos (2019-03-01/2020-03-10) fiksuota tik viena populiariausia susijusi
užklausa – „lidl lietuva“, o populiarėjančių užklausų nefiksuota. Tai rodo, kad domėjimasis
apsipirkimo kelionėmis (daugiausia prekybos tinkle Lidl) turėjo pakankamai stabilią situaciją ir
ryškias augimo tendencijas Latvijoje ir prieš pandemiją.
Pirmojo karantino laikotarpiu (2020-03-11/2020-06-15) susidomėjimas Lietuva Latvijoje labai
krenta. Telieka 4 populiariausios susijusios temos: „Lietuva“ (kaip šalis), Estija (kaip šalis) ir du
kartus pasikartojantis „LIDL“. Nei viena su Lietuva susijusi tema jų nėra populiarėjanti.
Populiariausių susijusių užklausų sąraše ir toliau dominuoja „lidl lietuva“. Mažą domėjimąsi Lietuva
pirmojo karantino laikotarpiu rodo ir tai, kad populiarėjančių užklausų nustatymui Google Trends
pritrūko duomenų.
Šiek tiek kitokią situaciją stebime laikotarpiu po pirmojo karantino (2020-06-16/2020-11-10). Viena
populiariausių temų ir toliau išlieka „LIDL“. Kai kurios, su turizmu Lietuvoje susiję temos grįžo į
latvių paieškas internete. Populiariausių temų sąraše atsiranda „SPA“, „Palanga“, „Šiauliai“,
„Klaipėda“, „DinoZoo“. Temos „SPA“, „Palanga“, DinoZoo“ rodo proveržį. Populiariausios
užklausos yra iš dalies arba tiesiogiai susiję su kelionėmis: „lietuva covid“, „COVID -19 lietuva“,
„lidl lietuva“. Nei vienos susijusios užklausos proveržis nėra fiksuotas, augo tik su pandemija
susijusių užklausų populiarumas.
Antrojo karantino laikotarpiu (2020-11-11/2021-06-10) paieškų tendencijos panašios į pirmojo
karantino laikotarpio. Paieškų skaičius labai stipriai sumažėja. Populiariausių ir populiarėjančių temų
tarpe nebelieka potencialiai susijusių su turizmu temų. Taip pat tokių užklausų nebeliko ir populiarių
bei populiariausių užklausų sąraše.
Analizuojant duomenis laikotarpis po antrojo karantino (2021-06-11/2021-10-30) atrodo, kad latvių
domėjimasis Lietuva kaip turizmo erdve, neatsigauna, išskyrus apsipirkimo keliones. Tuo situacija
skiriasi nuo laikotarpio po pirmojo karantino. Laikotarpiu po antrojo karantino buvo identifikuotos
tik 8 populiariausios ir 3 populiarėjančios temos. Tuo tarpu laikotarpiu po pirmojo karantino šie
skaičiai buvo, atitinkamai 12 ir 7. Populiariausių temų tarpe 5 vietoje yra tema „kelionė“, bet 6 ir 7 –
temos „LIDL“. Temos „kelionė“ populiarumo augimas buvo 180 proc. Nedidelį kelionių iš Latvijos
į Lietuvą augimą šiuo laikotarpiu rodo ir populiariausios užklausos susiję su pandemijos valdymu
kitoje šalyje. Tokia yra „covidpass lietuva“, kuri ne tik populiariausia, bet ir jos augimas demonstravo
proveržį.

2.3. Pokalbis su didžiausių Lietuvos muziejų vadovais ir jų atstovais siekiant
išsiaiškinti, kokias strategijas naudojo muziejai pritraukdami kaimyninių šalių
turistus.
Apklausus trijų nacionalinių ir dviejų respublikinio lygio Lietuvos muziejų vadovus ir jų atstovus
išryškėjo skirtingos strategijos bei muziejų dėmesys kaimyninėms auditorijoms.
Lietuvos nacionalinis muziejus įvardino, kad jų pagrindiniai lankytojai užsienio šalių atžvilgiu ir yra
būtent Lietuvos kaimynių šalių lankytojai: lenkai, latviai, estai. Prieš pandeminiais metais buvo
pastebima daug Skandinavijos šalių ir Vokietijos turistų.
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Lietuvos nacionalinio muziejaus vidinio tyrimo rezultatai parodė, kad kaimyninių šalių turistai buvo
pirmieji, kurie apsilankė sostinėje ir užsuko į muziejų pandeminiais metais, kai tik atsiverdavo
galimybės laisviau judėti ir kirsti valstybių sienas. Kaimyninių šalių lankytojams suprantamas ir
artimas muziejaus komunikuojamas paveldas, nes šalys turi daug bendrų istorinių momentų ir
patirčių.
Pastebimas didesnis domėjimasis Gedimino pilies, gynybinės sienos bastėjos
ekspozicijomis, Naujajame arsenale, domimasi naujai atidarytais Istorijų namais, kur pateikiamos
naujausios tarptautinės muziejaus parodos.
Lietuvos nacionalinis muziejus pastebimas ir latviškoje žiniasklaidoje. Paminėtina, kad latviškame
Delfi.lv internetiniame portale Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Istorijų namai yra įtrauktas
į rekomenduojamų Lietuvoj aplankyti ekspozicijų sąrašą.
Muziejus kuria ir bendrą istorinę atmintį turinčias parodas su latviais ir estais. Minint Baltijos kelio
trisdešimtmetį kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis sukurta virtuali paroda, kurią galima pamatyti
tiek Lietuvoj, tiek Latvijoj, ir tą parodą galima apžiūrėti Gedimino pilyje. Šalia virtualios parodos
sukurta instaliacija, kur lankytojas gali atsistoti šalia savo ūgio žmonių iš istorinių nuotraukų, kuriose
užfiksuoti Baltijos kelio dalyviai, latviai.
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus pandeminio uždarymo laikotarpiu sustiprino skaitmenines
muziejaus paslaugas: įdiegta nauja elektroninė bilietų pardavimo ir apskaitos sistema, taip pat
pasisekimo sulaukė virtualūs muziejaus parengti turai.
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus netaiko specialios komunikacinės startegijos nukreiptos
pritraukti kaimyniniams turistams. Orientuojamasi į plačia daugiakalbę auditoriją. Į atskirą lankytoją
orientuota yra skirtingų gidų kalba: lietuvių, anglų, rusų, italų, prancūzų ir vokiečių. Lietuvos
nacionalinis muziejus sudarytas iš skirtingų 11 padalinių, kurie išsidėstę skirtingose, kartais
geografiškai toli viena nuo kitos, nutolusiose Lietuvos vietose, todėl gali pasiūlyti ir skirtingo turinio
ekspozicijas, kurios visgi nėra svetimos ir suprantamos kaimyninių šalių piliečiams, dėl kultūrinio
panašumo. Tai įrodo bendra Baltijos šalių nacionalinių muziejų rengta paroda „Laukinės sielos.
Baltijos šalių simbolizmo dailė“, atverianti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Baltijos šalių dailės
„aukso fondą“. Parodą kuravo žymus simbolizmo tyrinėtojas Rodolphe‘as Rapetti (Prancūzija).
Pirmą kartą ji buvo eksponuota 2018 m. Orsė muziejuje Paryžiuje, minint Baltijos šalių
nepriklausomybės šimtmetį. Tais pačiais metais paroda buvo perkelta į KUMU muziejų Taline, o
2020 m., minint Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį, ji eksponuota LNDM
Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje ir Latvijos nacionaliniame dailės muziejuje Rygoje. Lietuvos
nacionalinis dailės muziejus įsijungė ir į tarptautinį projektą Baltų kelias. Viena jo stočių yra ir LNDM
Palangos Gintaro muziejus.
Nacionalinis K. Čiurlionio dailės muziejus taip pat tarp daugybės tikslinių auditorijų, anksčiau
neišskyrė regioninių kaimyninių šalių turistų, nors pripažįsta, kad tai turėtų būti daroma. Dėmesys
galėtų būti rodomas per tam tikros informacijos pateikimą, audio gidų pateikimą kaimyninių šalių
kalbomis ir pan. Muziejaus perspektyvos planuose – daugiau akcentuoti į regiono žiniasklaidą ir
komunikuoti specialiai regionams skirtą informaciją.
Nacionalinis K. Čiurlionio dailės muziejus pažymi, kad šio nacionalinio muziejaus komunikuojamas
turinys yra įvairus, ir mūsų bei Latvijos šalių istorija, yra labai panaši ir adekvati, galima rasti labai
daug paralelių, kurios gali sudominti kaimyninių šalių lankytoją.
Regioninė komunikacija, nukreipta į kaimynines šalis dažnai sąlygota ir Lietuvos muziejų
geografinio išsidėstymo bei svarbiausių transporto kelių. Tai patvirtina ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus
atstovai, nes jų teigimu Latvijos turistai nuo seno buvo muziejaus tikslinė grupė. Prieš pandeminiais
metais muziejaus atstovai kartu su Šiaulių turizmo informacijos centru dalyvaudavo turizmo mugėse
Vilniuje „Adventures“ ir Rygoje „Balttures“. Muziejaus komunikacijos skyrius dirba pastovų darbą
ir siūlo informacijos paketus Latvijos portalams, naujienų tarnyboms. Tie paketai yra susiję su
naujausia informacija apie muziejų, naujausias ekspozicijas, edukacinius užsiėmimus. Pastebėta, kad
lankytoją pasiekia ši informacija.
Muziejus lankytojams stengiasi pateikti informaciją keletu kalbų, bei formuoja prieinamą turinį
įvairaus amžiaus lankytojui. Pastebėjo, kad pats lankomiausias Latvijos turistų objektas yra Dviračių
muziejus, tai paaiškintina turbūt yra tuo, kad dažniausiai muziejų lanko šeimos.
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Dar vienas mėgstamiausių ir lankomiausių muziejų yra Klaipėdoje įsikūręs Lietuvos jūrų muziejus,
kuris sulaukdavo gausybės Latvijos įvairaus amžiaus turistų grupių. Muziejus pažymi, kad dirba su
atskiromis turizmo kompanijomis, kurios veža Latvijos turistus, kviečiasi Latvijos žurnalistus į
specialiai jiems paruoštus pristatymus, tokiu būdu formuojant jau pirminį lankytojo įspūdį apie
muziejų. Muziejus pastaraisiais metais komunikuoja informaciją ne tik apie saugomą ir rodomą
gyvąją gamtą, bet ir akcentuoja kitas, labiau istorines temas, kaip: “Lietuva - jūrinė valstybė”, “Su
jūra mes didesni”, tarpukario Lietuvos laivybos istoriją “Nuo žagrės iki šturvalo”. Pažymima, kad ir
šiose, naujai sukurtose tematinėse ekspozicijose neapsieinama ir be kaimyninių šalių istorijos
aptarimo.
Visi Lietuvos muziejai vienareikšmiškai įvardija Covid 19 pandemijos neigiamus padarinius šiam
sektoriui. Muziejai pažymi 2021 metais apie visišką praradimą organizuotų lankytojų, t.y. turistinių
grupių, bei tam tikrais etapais ir mokinių grupių, kurios reikšmingai papildydavo muziejų lankytojų
skaičius. Palyginus 2021 metus su 2020 metais muziejus lankė pavieniai, atskirai į šalį atvykstantys
suaugę asmenys arba šeimos. Jūrų muziejus vykdydamas geografinę apklausą pastebėjo, kad 2020
metais 40 proc. lankytojų vasaros metu atvyko iš užsienio, 60 proc. buvo vietiniai lankytojai. Iš tų
40 proc. apie pusę buvo iš Latvijos atvykę lankytojai. 2021 metais iš užsienio Jūrų muziejus sulaukė
tik 10 proc. lankytojų, latvių 2-3 proc. Šiaulių „Aušros“ muziejus lygindamas 2020 metų ir 2021 metų
sezonus teigia, kad 2021 metais sulaukė vos penktadalio 2020 metų lankytojų skaičiaus. Nacionalinis
muziejus pažymi, kad lyginant su 2019 metų statistika, pastaraisiais pandeminiais metais fiksuojamas
70 procentų lankytojų kritimas. Kartu pažymimas vietinio, nacionalinio turizmo augimas. Lietuvos
nacionalinis dailės muziejus fiksuoja 50 ir daugiau procentų lankytojų kritimą.
2020 metais suformuotas Baltijos šalių kelionių burbulas davė teigiamų rezultatų visam muziejų
sektoriui ir tai pastebėjo visos apklaustos institucijos. Sulaukta visuose apklaustuose muziejuose
kaimyninių šalių turistų pagausėjimo, kurie keliavo iš Latvijos, Estijos, Lenkijos. Todėl muziejų
atstovai pažymi, kad tai buvo puiki komunikacinė priemonė su praktine lankytojų skaičių padidėjimo
nauda, kuri turėtų rimtą pagrindą tolesniam vystymui.
Muziejai praradę užsienio lankytojus ėmė aktyviau komunikuoti nacionaliniu mastu bei su vietos
bendruomenėmis, ieškodami naujų formų, naujų raiškos metodų. Nacionalinis K. Čiurlionio dailės
muziejus pažymi kad buvo atsisukta į vietines bendruomenes, kurių pagausėjimą 2021 metais
muziejus ryškiai fiksavo.
Muziejuose pandeminiais metais pastebimas vienareikšmis skaitmeninio turinio pagausėjimas,
aktyvus socialinių tinklų naudojimas bei kitų video platformų pajungimas (kaip institucijų atskiri
YouTube kanalai). Edukaciniam turiniui išlaikyti buvo pasitelkiamos nuotolinės paskaitos, video
turai, virtualios parodos, skaitmeniniai žaidimai (pavyzdžiui pasitelkiant Kahoot programėlę, ar kitos
specialiai sukurtos programėlės). Pereita prie nuotolinių edukacinių užsiėmimų, kuriuos galėjo
užsakinėti (ši galimybė išlieka ir iki šiol) atskiros mokinių klasės. Muziejų vykdyti rengianiai (parodų
atidarymai, konferencijos, bendri projektai) perkelti į virtualią erdvę ir nuotolinį formatą. Muziejai
stengėsi neprarasti, o kartu ir stiprinti ryšį su nacionaline auditorija. Natūralu, kad tarptautinės
komunikacijos buvo kur kas mažiau.
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