
Virtuali paroda „Lietuvos muziejų 

lobiai“ ir „Lietuvos muziejų virtualių 

parodų“ plėtra  

Danutė Mukienė, 
Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir 

LIMIS centro vedėja 

 

Vilnius, 2012 m. gegužės 9 d.  

 



Bendramuziejinės virtualios  

parodos 

 

 

 

 

 

 
 

1. Lietuvos muziejų Virtualių parodų sistemos parodos http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.asp 

2. Virtuali paroda „Lietuvos muziejų lobiai“ http://www.muziejai.lt/lobiai/  

 

http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.asp
http://www.muziejai.lt/lobiai/


Dalyvavimo parodose sąlygos: 

 Projektus vykdo, virtualias 

parodas administruoja LDM 

filialas LM ISC LIMIS; 

 Muziejai parodose dalyvauja 

nemokamai, LM ISC LIMIS 

muziejams už dalyvavimą 

parodose taip pat nemoka; 

 Muziejų darbuotojai, savo darbo 

vietose per internetą prisijungia 

prie sistemos, patys sukuria 

metaduomenis, juos susieja su 

atitinkamų dydžių skaitmeniniais  

vaizdais, duomenis patikrina, 

pakoreguoja pastebėtas klaidas 

ir užregistruoja duomenis – taip 

jie yra paskelbiami internete ir 

tampa prieinami visuomenei 



Parodos „Lietuvos muziejų lobiai“ 

dalyviai 

 Virtualios parodos „Lietuvos muziejų lobiai“ 

dalyviai – visi Lietuvos muziejai, nepriklausomai 

nuo to, ar jie yra valstybiniai, savivaldybių, 

žinybiniai, privatūs, viešosios įstaigos-muziejai, 

mokyklų muziejai ar kt. muziejai; 

 Visi muziejai eksponatus parodai atrenka 

savarankiškai 

 LM ISC LIMIS sistemą tik administruoja, 

duomenų nekoreguoja 

 



Prisijungimas prie sistemų 
 

http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muzi

ejaus_iejimas.asp 

 

• Leidinyje skelbiamos instrukcijos, 

parengtos darbui su abiem sistemomis; 

• Virtualios parodos „Lietuvos muziejų 

lobiai“ baneriukai, kuriuos prašome 

atsisiųsti ir įsidėti į visų muziejų interneto 

svetaines 

 



Virtuali paroda – „Lietuvos muziejų lobiai“ – 

vienas iš Muziejų metų programos projektų 

 

 

 Projektą parengė ir vykdo LDM filialas 

LM ISC LIMIS 

 Projektas įgyvendinamas 2012 m. 

 Kiekvienas muziejus pristato nuo 5 iki 

15 eksponatų 

 Vykdytojai: 

 „Lietuvos muziejų lobių“ programuotojas 

–  Ernestas Adomaitis; 

 Konsultantas Evaldas Ožeraitis; 

 Dizainerė Indrė Kulbokė; 

 Redaktorė Danutė Mukienė; 

 Turinio rengėjai – visi muziejai 



Muziejų ir jų eksponatų pristatymas 

parodoje „Lietuvos muziejų lobiai“ 

Parodoje pateikiama: 
1. Interaktyvus žemėlapis, kuriame parodyta muziejaus vieta konkrečioje gyvenamojoje vietovėje; 

2. Trumpa informacija apie muziejų; 

3. Informacija apie parodoje pristatomus muziejaus eksponatus (metaduomenys ir su jais susieti skaitmeniniai 

vaizdai) 



Eksponatų skaitmeninių vaizdų 

pateikimas parodoje 

Skaitmeniniai vaizdai pateikiami 4 formatų. Interneto vartotojas turi galimybę: 
1. pamatyti vaizdą „ikonėlę“; 

2. Padidintą vaizdą; 

3. Vaizdą apžiūrėti fragmentais; 

4. Pamatyti iki maksimumo padidintą vaizdą. 



Lietuvos muziejų virtualių parodų 

sistema 

 Šiuo metu sistemoje jau sukurtos (yra 

kuriamos) ir rodomos šios parodos: 

 Lietuvių liaudies menas 

(didžiausia) 

 Žalgirio mūšis 

 Klaipėdos Žiemos uostas 

 Kaunas I pasaulinio karo metais 

 Borisui Dauguviečiui - 125 

 Vincas Mykolaitis-Putinas 

ikonografijoje 

 Švenčionių ir Ignalinos kraštas K. 

Ulozo ir I. Šilkinio fotografijose 

 Literatūrinio A. Puškino muziejaus 

ikonografijos rinkinys  

 

Visi į šias, rodomas, ir į dar nerodomas 

parodas, suvesti duomenys, jei muziejai 

to pageidaus, bus automatiškai perkelti į 

LIMIS duomenų bazę 2012 m. rugpjūčio 

mėnesį 
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LM VPS – įrankis teikiant duomenis į 

portalą „Europeana“ www.europeana.eu 

 LM VPS kaip įrankis teikiant duomenis 

į kitus portalus naudojama dalyvaujant 

šiuose projektuose: 

 Tarptautiniai projektai (galutinis 

rezultatas – informacija skelbiama 

portale „Europeana“ 

www.europeana.eu): 

 ATHENA 

 „LinkedHeritage 

 „EuropeanaPhotography 

 

 Nacionaliniai projektai: 

 LIMIS sistema 

 VEPIS sistema 



Informacija LM VPS: daug ar mažai? 

• Siekiamybė – užpildyti visus informacinius laukus; 

• Realybė – pateikiami tie duomenys, kuriuos muziejus turi sukaupęs, todėl dažnaiusiai užpildoma 

tik dalis informacinių laukų; 

• Privaloma informacija: eksponato pavadinimas, autorius, inventorinis numeris, sukūrimo / 

pagaminimo data, medžiaga, technika (jei duomenys nežinomi, taip ir turėtų būti nurodoma – 

nežinoma(-as), skaitmeninių vaizdų autoriai 



Ačiū už dėmesį! 

 
El. p. danute@limis.lt, info@limis.lt 

 
Tel. (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550 
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