MUZIEJØ EKSPONATØ
SKAITMENINIMAS ÈEKIJOJE
Giedrë STANKEVIÈIÛTË
Lietuvos muziejø informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS
centro (toliau – LM ISC LIMIS) specialistai 2010 m. intensyviai mokë Lietuvos muziejininkus – buvo organizuota nemaþai teoriniø ir praktiniø seminarø, susitikimø ir Muziejø
treèiadieniø. Taèiau blogas mokytojas tas, kuris pats nesimoko. Rudeniop patys LM ISC LIMIS darbuotojai iðvyko
pasisemti þiniø ið skaitmeninimo srityje dirbanèiø kolegø èekø. Straipsnyje apþvelgiama muziejiniø vertybiø skaitmeninimo praktika Èekijoje ir ðios ðalies muziejininkø vykdomi
kultûros paveldo skaitmeninimo projektai.

CITEM CENTRO VEIKLA IR DEMUS SISTEMA
Èekijos muziejø veiklà, susijusià su informaciniø technologijø naudojimu ir skaitmeninimu, koordinuoja Informaciniø technologijø taikymo muzeologijoje metodinis centras
CITeM. Ðis metodinis centras nuo 2004 m. veikia Moravijos muziejuje Brno. Jo veikla apima informaciniø technologijø (toliau IT) naujoviø pritaikymà muziejuose, tarptautiniø ir nacionaliniø standartø kûrimà ir vieðinimà, muziejø
specialistø mokymus IT srityje bei kitas sritis. Centras yra
sukûræs keletà muziejams skirtø informaciniø sistemø, ið kuriø plaèiausiai naudojama muziejø rinkiniø dokumentavimo
sistema DEMUS.
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DEMUS sistema pradëta kurti Èekijos muziejø asociacijos iniciatyva 1996 metais. Atsiþvelgus á CIDOC ICOM („International Committee for Documentation of International
Council of Museums“) rekomendacijas, sistemos pagrindu pasirinkta „Microsoft Access“ programa. Iki ðiol yra sukurtos
trys sistemos versijos, kuriose duomenø struktûros atitinka
tarptautiná standartà „Object ID“, Muziejiniø rinkiniø apsaugos ástatymà Nr. 122/2000 ir Tarptautinës muziejø tarybos (ICOM) rekomendacijas. Sistema gali bûti pritaikoma
kiekvienam muziejui, taèiau atskirø muziejø sistemos viena
su kita nesàveikauja. DEMUS yra mokama sistema. Muziejuje ádiegiami atskiri jos moduliai, kuriø kiekvienas perkamas atskirai. Muziejus, sumokëjæs uþ sistemà, DEMUS gali
turëti savo serveryje ir dirbti su ja keliais kompiuteriais.
DEMUS turi 10 moduliø, skirtø pagrindinëms muziejø
ðakoms. Muziejai gali rinktis (pirkti) tik tuos modulius, kurie jiems reikalingi: vaizduojamojo meno, botanikos, zoologijos, geologijos, entomologijos, istorijos, archeologijos, restauratoriø ir kitus. Visiems moduliams bendras yra registro
modulis, kuris turi chronologinæ eksponato priëmimo dokumentacijà ir integruotà centriná registrà. Katalogo modulis
yra universalus ir tinka bet kokio rinkinio eksponatams ar
maþesniems muziejams, kurie negali pritaikyti savo rinkiniams
nei vieno specializuoto modulio.
Ðiuo metu DEMUS sistemà naudoja beveik pusë Èekijos muziejø (apie 150), kurie atskirose DEMUS sistemose
yra sukaupæ duomenis apie 3 milijonus eksponatø. Sistema
turi sàveikos su kitomis sistemomis galimybæ. Duomenys á
jà gali bûti perkeliami ið kitø sistemø bei eksportuojami á
integruotas kultûros paveldo sistemas (pavyzdþiui, Centriná
Èekijos muziejø rinkiniø registrà). Ðios sistemos Èekijos
muziejams nepakanka, nes ji naudojama tik eksponatams
dokumentuoti. DEMUS palengvina muziejininkø darbà –
parodø organizavimà, leidybà, eksponatø skolinimà, ataskaitø
ruoðimà ir padeda spræsti kitas problemas, taèiau informacija apie saugomas vertybes nëra prieinama internete ar kolegoms ið kitø muziejø.
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1 pav. CITeM centro vadovë Jarmila Podolnikova demonstruoja Èekijos Centriná
muziejø rinkiniø registrà CES (http://ces.mkcr.cz). Irenos Endrijaitienës nuotrauka

DEMUS duomenys gali bûti panaudojami ne tik muziejaus eksponatø apskaitai, pavyzdþiui, Dailës rinkiniø registre (prieiga internete http://mzm.cz/promus11). Kuriant
prieigà virtualiems muziejø lankytojams, pasirinkta keletas
apraðo laukø ið DEMUS sistemos. Ðiame, tik dailës rinkiniams skirtame registre pateikti duomenys apie 50 000 eksponatø ið 26 muziejø.
2000 m. Èekijoje priimtu Muziejiniø rinkiniø apsaugos ástatymu Nr. 122/2000 áteisintas Centrinis Èekijos
muziejø rinkiniø registras (CES, adresas internete http://
ces.mkcr.cz). Registro programinæ árangà sukûrë CITeM
centras, o patá registrà administruoja Èekijos Respublikos
kultûros ministerija. Minëtas ástatymas apibrëþë rinkiniø
savininkø teises ir ápareigojo visus muziejus (nacionalinius,
regioninius ir savivaldybiø) uþregistruoti savo rinkinius ir
pateikti bei atnaujinti informacijà apie juos Centriniame
Èekijos muziejø registre. Á ðá registrà átraukti ir kitø teisiniø subjektø bei individø valdomi rinkiniai, jeigu jø savininkai to nori. Apie kiekvienà rinkiná pateikiama trumpa informacija: rinkinio pavadinimas, savininkas, valdytojas, eksponatø skaièius, rinkinio dalys ir informacija apie
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jas (teritorija, periodas, eksponatø tipai ir medþiagos).
2010 m. rudená Centriniame Èekijos muziejø rinkiniø registre buvo uþregistruoti 366 rinkiniai ir 2 523 juos sudarantys maþesni rinkiniai ar jø dalys.
CES – muziejø ir galerijø, finansuojamø ið valstybës ar
savivaldybiø biudþetø, rinkiniø sàvadas bei informacijos apie
kitø teisiniø subjektø ar individø turimus rinkinius ðaltinis.
Kalbant apie integralias muziejø informacines sistemas,
Èekijos muziejø situacija labai panaði á Lietuvos. 2010 m.
pasiraðyta sutartis dël „Integralios muziejø rinkiniø valdymo
sistemos I3S“ projekto finansavimo ið Europos Sàjungos struktûriniø fondø 2010–2014 metais. Bûsimos sistemos tikslas –
integruoti áraðus apie rinkinius ið Centrinio muziejø rinkiniø registro CES ir profesionalius eksponatø apraðus bei visus susijusius dokumentus á vienà sistemà. Èekijos kultûros
ministerija siekia, kad muziejø rinkiniai bûtø prieinami visiems ir bet kokioje vietoje.

PROJEKTAS „NACIONALINIAI AUTORITETINIAI
ÁRAÐAI MUZIEJØ APLINKOJE“
Nuo 2007 m. metodinis centras CITeM ágyvendina projektà „Nacionaliniai autoritetiniai áraðai muziejø aplinkoje“,
finansuojamà Èekijos Respublikos kultûros ministerijos. Projekto tikslas – bibliotekose naudojamus autoritetinius áraðus
(asmenvardþius, ástaigø pavadinimus, vietovardþius) pritaikyti muziejø ir archyvø poreikiams. Buvo nutarta Nacionaliniø
autoritetiniø áraðø duomenø bazëje sukurti muziejø autoritetinius áraðus – muziejø lygmená, kuris turëtø atskirà techniná palaikymà, o jo turiná priþiûrëtø ekspertø komisija. Tam
buvo padaryta autoritetiniø áraðø duomenø bazës bibliotekos lygmens kopija, kuri papildyta muziejø poreikius atitinkanèiais laukais (pavyzdþiui, predikatas, raktaþodþiai, tautybë, lytis, ávykis). Visa tai atlikta MARC21 autoritetiniø duomenø formatu ir susieta su muziejø rinkiniø elektroninio katalogavimo standartu CIDOC CRM.
Ágyvendinant projektà, 2007–2010 m. muziejø reikmëms
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buvo pritaikyti asmenvardþiø autoritetiniai áraðai, naudojami
bibliotekose bei papildyti su muziejø eksponatais susijusiais
asmenvardþiais. Jø struktûrà ir muziejø lygmens architektûrà
Nacionalinëje autoritetiniø áraðø duomenø bazëje sukûrë 15
ekspertø, dirbanèiø ávairiuose Èekijos muziejuose ir galerijose, grupë. Ekspertai taip pat analizavo esamà muziejø srities terminologijà, standartus, tarptautines duomenø bazes
ir iðbandë DEMUS sistemos, muziejø autoritetiniø áraðø duomenø bazës sàveikà.
Ateityje numatyta muziejams pritaikyti geografiniø pavadinimø, ástaigø (kolektyvø) autoritetinius áraðus ir autoritetinius áraðus, susijusius su muziejuose naudojama terminologija. Muziejø autoritetiniø áraðø duomenø bazë yra pavaldi Èekijos Respublikos Nacionalinës bibliotekos autoritetiniø áraðø duomenø bazei, kurios vartotojai yra muziejininkai, bibliotekininkai, archyvø darbuotojai bei plaèioji visuomenë. Ðiuo metu á Nacionalinæ autoritetiniø áraðø duomenø
bazæ ásijungusios 64 didelës bibliotekos, planuojama, kad artimiausiu metu prie projekto prisijungs dar 30 bibliotekø bei
50 muziejø ir galerijø.

ÈEKIJOS MUZIEJØ DUOMENØ BAZËS
Trumpai apþvelgiant atskirø Èekijos muziejø naudojamas
duomenø bazes, verta paminëti Technikos muziejuje naudojamà programinæ árangà. Informaciniø paslaugø ir skaitmeninimo skyrius muziejaus reikmëms yra sukûræs dvi sistemas,
kuriø pirmoji skirta pagrindiniams duomenims apie eksponatà ávesti ir saugoti (tai atlieka rinkiniø saugotojai), antroji – skaitmeniniams vaizdams talpinti ir jø apraðams (metaduomenims). Antrojoje sistemoje áraðoma informacija apie asmená, kuris sukûrë skaitmeniná vaizdà, kokia technika naudota, kiek redaguotas vaizdas ir panaðiai. Abi sistemos tarpusavyje susietos eksponatø inventoriniais numeriais. Taip pat
sistema leidþia rinkiniø saugotojams pateikti uþsakymus eksponatams skaitmeninti. Sistemoje gali bûti talpinami ne tik
vaizdai, bet ir garso bei vaizdo áraðai. Taèiau ji naudojama
tik muziejuje, internete rinkiniai nevieðinami.
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2 pav. Þydø muziejaus fotografijø archyvo skaitmenintojas Martinas Jelinekas
demonstruoja archyvà ir jo skaitmeninius vaizdus. Irenos Endrijaitienës nuotrauka

Vienas lankomiausiø Èekijos muziejø yra Prahoje veikiantis
Þydø muziejus, ákurtas 1906 metais. Per ilgus muziejaus
gyvavimo metus jame sukauptas ypaè gausus ir vertingas
fotografijø archyvas. Jame saugoma informacija ádomi ne tik
Èekijos Respublikos gyventojams, todël siekiama, kad ji taptø visiems prieinama per internetà. Anksèiau fotografijos archyvas tvarkytas naudojantis „Access“ duomenø baze, vëliau
70 000 objektø áraðø perkelta á DEMUS sistemà. Dabar fotoarchyvà planuojama perkelti á „Collective Access“ atviro kodo sistemà ir taip sukurti vieðà prieigà prie sukauptos
informacijos.
Ðiuo metu muziejuje yra keletas tarpusavyje nesusietø duomenø baziø, o tai labai apsunkina informacijos sisteminimà
ir muziejininkø bei tyrëjø darbà. Rinkiniø saugotojai vis dar
naudoja lokalià rinkiniø apskaitos sistemà, kuri buvo sukurta prieð 10 metø ir jau senokai neatnaujinama. Muziejaus
biblioteka bibliografiniams apraðams rengti naudoja ALEPH
sistemà. Vykdant holokausto laikotarpio tyrimus, buvo paruoðtos 3 duomenø bazës (Terezino holokausto aukø, Jeruzalës aukø ir Þydø muziejaus), kurios pristatomos viename
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interneto portale – http://www.holocaust.cz. Tokiu bûdu personalijos susiejamos su dokumentais. Þydø muziejaus skaitmeninimo specialistai, bendradarbiaudami su kitø muziejaus
skyriø darbuotojais, tikisi sukurti vienà bendrà muziejaus duomenø bazæ.
Þydø muziejaus Holokausto skyriaus vedëjas Michalas
Franklis visas muziejaus duomenø bazes sujungti planuoja
pasitelkæs „Collective Access“ áranká. Tai laisvai adaptuojamas katalogavimo árankis, paremtas þiniatinklio technologijomis ir skirtas muziejams, archyvams ir skaitmeninëms kolekcijoms. Já naudoja apie 20 muziejø visame pasaulyje,
veikianèiø JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Belgijoje ir kt. Sistema leidþia susikurti bet kurios kalbos naudotojo sàsajà, todël jà nesunku pritaikyti kiekvienoje ðalyje. Be to, palaikoma daugelis metaduomenø standartø („Dublin Core“, PB Core – „The Public Broadcasting Core“, SPECTRUM) ir gali
bûti naudojami duomenys ið kitø iðoriniø ðaltiniø, kurie skirti
duomenims grupuoti ir atvaizduoti (pavyzdþiui, Getty instituto tezaurai, „GoogleMaps“, „GoogleEarth“ ar „GeoNames“
geografinëms apraðø sàsajoms ir kt.). „Collective Access“ sistemos konfigûracijà galima naudoti tokià, kokia ji yra, arba jà
pritaikyti savo reikmëms net ir neturint programavimo þiniø.

SKAITMENINTI SKIRTA TECHNINË ÁRANGA
IR SUKURTØ VAIZDØ SAUGOJIMAS
LM ISC LIMIS darbuotojø grupës aplankytuose Èekijos
muziejuose ir privaèioje ámonëje „AiP Beroun s. r. o.“, kuri
atlieka skaitmeninimo darbus Nacionalinei bibliotekai, naudojama moderni skaitmeninimui skirta áranga. Nacionalinis
technikos muziejus ir Þydø muziejus yra ásirengæ skaitmeninimo studijas su ávairiø dydþiø skeneriais ir fotoaparatais.
Daþniausiai naudojami skeneriai „Memoria BetterLight
6000“. Tokiu skeneriu gauto vaizdo rezoliucija yra apie
6 000 x 8 000 pikseliø (A4 formatui 680 dpi, A2 – 340
dpi). Patogu, kad tokie skeneriai gali bûti perneðami, todël
nebûtina toli neðti vertingus ar dideliø matmenø eksponatus; uþtenka á saugyklà nusineðti skenerá.
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3 pav. Technikos muziejaus skenuotoja prie Contex skenerio, skirto didelio formato
brëþiniams. Irenos Endrijaitienës nuotrauka

Didelio formato brëþiniams ir þemëlapiams Technikos muziejus naudoja „Contex“ firmos skenerá, kurio raiðka yra 1 200
dpi, o gautos bylos (failai) yra iki 500 MB dydþio. Taip pat
naudojamas specialiai muziejaus poreikiams pritaikytas knygø skeneris su ámontuojamu fotoaparatu ir skenerio kombinacija su analogine fotokamera. Þydø muziejuje árengtos dvi
fotografijos studijos, kuriø vienoje veikia „Scitex“ skaitmeninë kamera, kitoje – „BetterLight“ kamera, kuria fotografuojami dideli tekstilës dirbiniai su smulkiomis detalëmis. Be
eksponatø ir fotografijø, muziejuje skenuojama ir gausi stiklo negatyvø kolekcija.
Ámonë „AiP Beroun“ turi didelá skenerá CRUSE, kurá gamintojas specialiai pritaikë knygoms skenuoti. Juo iðgaunamø vaizdø rezoliucija – 7 500 x 10 500 pikseliø. CRUSE
skeneriu galima skenuoti A2 ir A0 formatà ir iðgauti iki 425
MB ar 850 MB vaizdà bei nekontaktiná 1 250 dpi ryðkumà.
Svarbu paminëti, kad nors dauguma skaitmeninanèiø institucijø saugo originalius skaitmeninius vaizdus RAW formatu, taèiau yra ir iðimèiø. Pavyzdþiui, „AiP Beroun“ kompa86
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4 pav. Ámonës „AiP Beroun“ skaitmeninimo studija ir jos vadovas Stepanas Èernohorskis (kairëje). Irenos Endrijaitienës nuotrauka

nija, kuri dirba Nacionalinëje bibliotekoje su rankraðèiais ir
retais spaudiniais, RAW formato bylø nesaugo. Kad turima
informacija uþimtø maþiau vietos, èia vaizdai saugomi JPG
formatu.
Èekijos atminties institucijø darbuotojai suvokia, kad labai svarbu garantuoti skaitmeninës kultûros paveldo medþiagos iðsaugojimà. Kompaktiniai diskai ir DVD nëra patvarûs,
todël anksèiau juose kaupta informacija daug kur perkeliama á
patikimesnes informacijos saugojimo laikmenas – kietuosius
diskus ir magnetines juostas (Technikos muziejuje) bei iðorinius diskus (Þydø muziejuje). Muziejuose daromos visø
skaitmeniniø dokumentø atsarginës kopijos, kuriø dalis saugoma geografiðkai nutolusiose saugyklose.

NAUJAUSIOS INFORMACINËS TECHNOLOGIJOS
ÈEKIJOS MUZIEJØ EKSPOZICIJOSE IR
VIRTUALIOSE PARODOSE
Gyvename informacinëje visuomenëje. Kultûros paveldo
ástaigos ðiandien turi ne tik saugoti èia sukauptà kultûros
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paveldà, bet ir nuolat, panaudojant naujausias informacines
technologijas, rûpintis jo pristatymu visuomenei. Lankydami
Èekijos muziejø ekspozicijas ir parodas pastebëjome, kad daug
kur teikiama audiogidø (turistams skirtø neðiojamøjø prietaisø, pakeièianèiø ekskursijø vadovà) paslauga. Ði pasaulyje
populiarëjanti technologija leidþia pavieniams lankytojams ar
nedidelëms jø grupëms iðsamiau susipaþinti su muziejumi ir
jame eksponuojamomis vertybëmis pasirinkta kalba. Profesionalûs audiogidai yra skirti individualioms ekskursijoms. Yra
audiogidø, puikiai tinkanèiø ir nedidelëms lankytojø grupëms. Modernûs audiogidai net sudaro galimybæ lankytojams
perþiûrëti vaizdo medþiagà. Kiekvienas muziejus, bendradarbiaudamas su tokias paslaugas teikianèiomis ámonëmis, pasirenka tinkamiausià sau audiogidà.
Daugelio muziejø ekspozicijose ar parodose galima iðvysti
plaèiakampius ekranus, kurie naudojami papildomai parodos
informacijai demonstruoti, pavyzdþiui, dokumentiniams filmams apie menininkus ir jø kûrybà (Alfonso Muchos muziejuje) arba filmus apie ávykiø liudininkø pasakojimus (Þydø muziejuje). Vaizdo medþiagoje pateikiama informacija praturtina ekspozicijas, parodas.
Èekijos muziejai nemaþai yra pasiekæ ir kurdami virtualias parodas. Muziejai savo interneto svetainëse supaþindina
lankytojus su dalimi kolekcijø. Ðioje veiklos srityje iðkyla ir
sunkumø, nes trûksta lëðø tam, kad internete bûtø ðiuolaikiðkai
pristatomas kultûros paveldas. Èekai, þinodami, kad ðioje
veikloje valstybë jiems nedaug kuo galës padëti, nevengia
tokiø lëðø ieðkoti tarptautiniuose fonduose.
Puikià prieigà prie savo rinkiniø yra sukûræs Èekijos dailës
muziejus (adresas internete http://www.cmvu.cz), padedamas ámonës „AiP Beroun“ specialistø. Bendradarbiaudami
su muziejaus darbuotojais, pastarieji sukûrë virtualiø parodø sistemà, kurioje pateikiami eksponatø skaitmeniniai vaizdai, skirstomi pagal autorius, laikotarpius, stilius, temas ir
yra susieti tarpusavyje. Sistemoje nesunku surasti keliø autoriø viena tema ar panaðiu laikotarpiu atliktus darbus. Pro88
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5 pav. Èekijos dailës muziejaus rinkiniai internete adresu http://sbirky.cmvu.cz/en/

gramuotojai, kurdami prieigà prie muziejaus rinkiniø, su
muziejininkais derino ðios Sistemos struktûrizuoto valdymo,
informacijos paieðkos ir kitus klausimus. Internete
pateikiami itin aukðtos kokybës skaitmeniniai vaizdai, nes
Sistemoje yra ádiegta efektyvi informacijos apsauga (interneto
vartotojo galimybës kopijuoti jà yra ribotos). Tam, kad galëtum detaliai apþiûrëti kûriná, iliustracijà galima padidinti, taèiau tada matysi tik jo fragmentus riboto dydþio lauke. Taigi visos didelës reprodukcijos nukopijuoti áprastu
bûdu neámanoma.
Ámonë „AiP Beroun“ taip pat dalyvauja svarbiuose tarptautiniuose kultûros paveldo skaitmeninimo projektuose,
tokiuose kaip „Memoria“ ir ENRICH – „European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage“, kurie skirti senajam Europos dokumentiniam paveldui skleisti. Ðiø projektø rezultatas – „Manuscriptorium“
duomenø bazë (http://manuscriptorium.eu). Ji suteikia vartotojui prieigà prie senøjø rankraðèiø, spausdintø knygø ir
istoriniø dokumentø, saugomø ávairiose Europos kultûros
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institucijose. Ðiame projekte dalyvauja ir Lietuvos bibliotekos – Vilniaus universiteto bei Mokslø akademijos.
***
Apibendrinant Èekijos muziejø patirtá kultûros paveldo
skaitmeninimo srityje, galima teigti, kad muziejininkai turi
ágûdþiø kurti eksponatø skaitmeninius vaizdus ir kataloguoti
eksponatus, nes DEMUS sistema muziejuose veikia jau daugiau kaip deðimtá metø. 2010 m. pradedamas integralios muziejø informacinës sistemos projektas parodys, kaip sëkmingai èekai pasinaudos savo patirtimi ir sujungs visø muziejø
rinkinius á bendrà sistemà bei pristatys juos internete. Þmogiðkøjø iðtekliø kompetencijos ir finansavimo problemos Èekijai taip pat aktualios kaip ir daugeliui kaimyniniø valstybiø.
Lietuvos ir Èekijos muziejø bendradarbiavimo eksponatø
skaitmeninimo ir informacijos apie juos sklaidos srityse galimybës
yra nemaþos.
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