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Europeana – interneto prieiga prie 

Europos kultūros paveldo 

2 mln. objektų 

23 mln. objektų 

2008 2012 



Trumpa statistika 

• 2 200 muziejų, bibliotekų, archyvų ir garso bei vaizdo 

archyvų teikia jų saugomą kultūros paveldo turinį; 

• 33 Europos šalys; 

• daugiau kaip 23 mln. objektų; 

• 2 mln. jų skirti viešajam naudojimui be jokių apribojimų. 

 



Turinio šaltiniai 

Prancūzija  3,766,121 16.01% 

Vokietija 3,442,042 14.63% 

Švedija 2,360,049 10.03% 

Italija 2,199,392 9,35% 

Ispanija 1,955,888 8.31% 

Lietuva - 2011 m. pabaigoje 8 824 objektai.  

Europos Komisija iškėlė uždavinį iki 2015 m. pateikti bent 129 tūkst. 

objektų. 

Latvija 30 tūkst., Estija 69 tūkst.  



Turinio kaupėjai 



Kokio turinio trūksta Europeanoje? 

 Vaizdo ir garso įrašų: filmų, televizijos programų, garso 

įrašų, kt. 

 Turinio kitomis kalbomis nei anglų, prancūzų ar 

vokiečių. 

 Istorinės medžiagos, susijusios su 1914–1918 m. 

laikotarpiu ir geležinės uždangos griuvimu 1989 m. 

 XX a. medžiagos, įskaitant laikraščius ir fotografijas 

 



Kas naudojasi Europeana? 

 2011 m. rugsėjo mėn. duomenimis buvo 3 mln. unikalių vartotojų; 

 Visų Europos šalių, JAV, Azijos ir Australijos gyventojai; 

 Kalbantys įvairiausiomis pasaulio kalbomis; 

 Ieškantys informacijos, idėjų, asmenybių, meno kūrinių,  

4 vartotojų tipai: 

mokytojai, 

kultūros paveldo specialistai,  

kultūros paveldo mėgėjai, 

menų bei humanitarinių mokslų studentai.  

 Potencialūs vartotojai – moksleiviai ir turistai, besidomintys kultūra.  



Kodėl Europeana įdomi? 

Patogi kultūros paveldo objektų paieška portale 

www.europeana.eu  

Europeanos tinklaraštis: blog.europeana.eu    

Profesionalams: www.pro.europeana.eu    

Virtualios parodos: http://exhibitions.europeana.eu/  

 

http://www.europeana.eu/
http://www.pro.europeana.eu/
http://www.pro.europeana.eu/
http://exhibitions.europeana.eu/


Europeanos virtualios parodos  

Pirmojo pasaulinio karo istorijos, Art Nouveau, 

Skaitanti Europa, Vestuvės Rytų Europoje... 

http://exhibitions.europeana.eu/


Biržų krašto muziejus „Sėla“ 

6000 senųjų fotografijų   

Broniaus Šidlos, Michelsono Borucho, Petro Ločerio, Bortkevičiūtės ir kitų 

fotografijos iš XIX–XX a. fotografijų rinkinio ir muziejaus archyvo, kuriose 

užfiksuotas Biržų miestas, Biržų pilis ir susijusios istorinės asmenybės. Pateikta 

per EuropeanaLocal projektą su įmonės DIZI pagalba.  

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=bir%C5%BE%C5%B3
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=bir%C5%BE%C5%B3


Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 

2 000 XIX a. renginių afišų 

Afišos atspindi reikšmingą Lietuvos istorijai spaudos draudimo laikotarpį,  

jos atspausdintos lenkų bei rusų kalbomis.  

Pateikė privati įmonė DIZI. 

http://www.europeana.eu/portal/brief-doc.html?start=1&view=table&query=Lithuanian+Theatre%2C+Music+and+Cinema+Museum+


Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

48 reikšmingiausios knygos 

„Europeanoje” taip pat galima rasti ankstyvuosius lietuvių literatūros kūrinius, 

pavyzdžiui, Martyno Mažvydo „Katekizmą“, Mikalojaus Daukšos „Katekizmą“, 

Simono Daukanto „Būdą senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, taip pat R. Gavelio 

„Vilniaus pokerį“, V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“. 

http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition-reading-europe/countries.html


Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas  

> 700 lietuvių liaudies dainų įrašų 

Pateikta į fonografo volelius, plokšteles ir magnetofonines juostas įrašyta lietuvių 

liaudies muzika: tame tarpe ir autentiški sutartinių giedojimo bei kankliavimo ir 

skudučiavimo pavyzdžiai, tad vartotojai gali susipažinti su sutartinių tradicija. Be 

to, institutas kartu su leidykla Semplice pateiks 20 a. 3–4 deš. Lietuvos mažosios 

scenos artistų įrašus ir žymaus lietuvių kompozitoriaus ir dailininko M. K. 

Čiurlionio kūrinius.  

http://europeana.eu/portal/search.html?start=85&query=sutartin%C4%97s+OR+dainos+OR+rateliai&qf=TYPE:SOUND


Paroda „Vestuvės Rytų Europoje“ 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas parodai pateikė archyvinius 

garso įrašus ir nuotraukas. Paroda parengta su kitais projekto partneriais – 

Lenkijos, Vengrijos ir Slovėnijos folkloro archyvais.  

http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/weddings-in-eastern-europe/themes


• LDM projekte dalyvavo 2010–2011 m. asocijuoto partnerio 

teisėmis (negaudamas lėšų skaitmeninimui) 

 

• Europeanai pateikti 1093 liaudies meno eksponatai ir 

Lietuvos jūrų muziejaus fotografijos 

 

• Liaudies meno eksponatai iš LDM, M. K. Čiurlionio 

muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Vytauto didžiojo 

karo muziejaus 

http://www.athenaeurope.org/ 

http://www.europeana.eu/portal/brief-doc.html?query=*:*&qf=PROVIDER:Athena&qf=LANGUAGE:lt&view=table


Image title 



•Projekto tikslai – standartų ir technologijų tobulinimas 

Europeanai bei turinio teikimas. 

•LDM dalyvauja asocijuoto nario teisėmis ir finansinės naudos 

negauna. 

•LDM įsipareigojo pateikti 2000 skaitmeninių objektų. 

•Projektas vyksta 2011–2013 m. 

http://www.linkedheritage.eu/ 



Norinčius, kad jų eksponatai atsidurtų Europeanoje, kviečiame 

prisijungti prie projekto ir kurti virtualias parodas www.emuziejai.lt 

svetainėje veikiančioje sistemoje.  

Su jūsų sutikimu metaduomenis per projekto sistemą pateiksime 

Europeanai. 

 

http://www.emuziejai.lt/


         Projektas Europeana Photography 

 
LDM dalyvauja partnerio teisėmis ir gauna finansinę paramą 

(73 800 €).  

 

Projekto objektas – senosios fotografijos, sukurtos 1839–

1939, išskyrus Pirmojo pasaulinio karo vaizdus.  

 

Per 2012–2014 m. projekte planuojama Europeanai pateikti 

500 000 kokybiškų skaitmenintų fotografijos objektų. 

 

 

 



LDM koordinuoja Lietuvos muziejų fotografijos rinkinių 

patiekimą projektui.  

 

20 000 fotografijos eksponatų, iš jų: 

 ~3000 negatyvų  

 ~17 000 nuotraukų 

 95 dagerotipai, ambrotipai, ferotipai 

  ~600 fotografijų sukurta XIX a.  

  likusios – XX a. pr. 

34 Lietuvos muziejai (2 nacionaliniai, 4 respublikiniai, 16 

savivaldybių ir t.t.) 

 



Turinio teikėjai          Techniniai ekspertai         

Europeana           Interneto vartotojai 



Šiuo metu vyksta turinio atranka ir skaitmeninimas 



2012-03-14 LM ISC LIMIS surengtas seminaras apie 

fotografijų skenavimą projekte dalyvaujantiems muziejams. 

 

Muziejai pradėjo skaitmeninti ir rengti virtualias fotografijų 

parodas:  

V. Mykolaičio-Putino muziejus,  

A. Puškino literatūrinis muziejus,  

Nalšios muziejus.  

 

www.europeana-photography.eu  

 

http://www.europeana-photography.eu/index.php?en/80/lithuanian-art-museum
http://www.europeana-photography.eu/index.php?en/80/lithuanian-art-museum
http://www.europeana-photography.eu/index.php?en/80/lithuanian-art-museum


Historical events  

24 

Istoriniai įvykiai, miesto vaizdai, peizažai 

Vasario 16-osios iškilmės prie miesto valdybos 

Tauragėje. 1930 © Tauragės krašto muziejus 

Potvynis Kaune. 1931 © Kupiškio etnografijos muziejus 

Gaisras Kauno valstybiniame teatre. 1931 © 

Kupiškio etnografijos muziejus 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Anapa. 1905 © Nacionialinis 

M. K. Čiurlionio dailės muziejus 



Dvarų kultūra, etnografija, portretai 

25 

Kosakovskis ir Krajevskis. Ponios Vaitkuškio dvare. 

1896 © Ukmergės kraštotyros muziejus 

Rokiškio dvaro rūmai. XX a. 3 deš. © Rokiškio krašto 

muziejus  

Maironis. Sankt Peterburgas. 1903 © Maironio lietuvių 

literatūros muziejus  



Ačiū!  

Giedrė Asin Marco 

giedre@limis.lt 


