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Ðiuolaikiniame pasaulyje greitai besikeèianèios informa-
cinës technologijos ne tik atveria didþiules galimybes, bet ir
iðkelia daug klausimø tiems, kas su jomis susiduria. Muziejai
turi dvi galimybes: pasilikti tokie, kokie buvo iki ðiol – tik
su statiðkomis ekspozicijomis, parodomis, arba keistis kartu
su naujausiomis informacinëmis technologijomis. Akivaizdu,
kad sudominti, pritraukti ðiø dienø þmogø, ypaè jaunuome-
næ, muziejai gali tik keisdamiesi. Muziejø modernizavimo
2007–2015 m. programoje sakoma, kad moderniomis prie-
monëmis ir technologijomis turime aktualizuoti ðalies kultû-
ros paveldà ir uþtikrinti visuomenei galimybæ susipaþinti su
skaitmenizuotu kultûros paveldu bei informacija apie já. Elek-
troninis leidinys – tai priemonë, garantuojanti informacijos
sklaidà (elektroniniu leidiniu ðioje publikacijoje vadiname in-
terneto svetainæ, tinklalapá, kompaktinæ ar DVD plokðtelæ,
kuri skirta plaèiajai visuomenei).

  REZULTATAS TURI DÞIUGINTI IR
  KÛRËJUS, IR SVETAINIØ LANKYTOJUS

 arba

Kokius atrankos, vertinimo metodus bei kriterijus reikëtø
taikyti renkantis informacijos sklaidai muziejø interneto
leidiniuose reikalingas priemones, sudarant jø struktûrà,
parenkant dizainà, vieðajam naudojimui skirtas paslaugas?

Skaidra VAICEKAUSKIENË
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Elektroninius leidinius galima suskirstyti pagal jø perteikia-
mà þinià. Tai gali bûti naujienø informacinis leidinys, virtuali
galerija ar ekspozicija, duomenø (eksponatø) bankas, filmas, mo-
komieji þaidimai ar tiesiog pristatomasis-reklaminis leidinys. Nuo
leidinio tipo priklauso, koká jo formatà, dizainà ir realizavimo
programines priemones pasirenkame. Ðiandien, kai internete
didþiulis elektroniniø leidiniø pasirinkimas ir siûlomø paslaugø
gausybë, tam, kad pritrauktum lankytojà, pasiektum keliamus
tikslus, labai svarbu kurti tik kokybiðkus, informatyvius, patrauk-
lius elektroninius leidinius.

KAS YRA GERAS ELEKTRONINIS LEIDINYS?
Tai nëra leidinys, kuriame tik puikiai iðdëstyta informa-

cija ir jis pats techniðkai tvarkingai suprogramuotas. Tai pir-
miausia apgalvotø, gerai suformuluotø idëjø aiðki iðraiðka bei
tinkama leidinio struktûra.

Pirminis efektyvaus elektroninio leidinio sukûrimo árankis
yra auditorijos tyrimas. Svarbu atsiminti, kad planuojamas
sukurti produktas skirtas ne tiems, kurie já kuria, administ-
ruoja, o kitiems asmenims – interneto vartotojams. Jau prieð
pradedant kurti reikia iðsiaiðkinti, kokia numatoma leidinio au-
ditorija, siekti, kad leidinys bûtø funkcionalus ir priimtinas
jai. Kuo daugiau þinosime apie auditorijà, jos áproèius, tuo
efektyvesnis bus galutinis rezultatas.

Jei neturime laiko ir galimybiø uþsiimti auditorijos tyrimais,
prieð pradëdami kurti elelktroniná leidiná turime þinoti atsaky-
mus bent á tokius klausimus:

1. Koks yra leidinio tikslas?
2. Kokià informacijà turi jis perteikti?
3. Kokiu bûdu tai bus iðreikðta?
Vienus tikslus bûsimam leidiniui kelsime ir vienokius per-

teikimo bûdus rinksimës, kai kursime paþintinæ (gal tai bus
mokomoji) kompaktinæ plokðtelæ, skirtà moksleiviams. Visai
kitokius, kai informacijà norësime pateikti kolegoms muzie-
jininkams. Dar kitokius tikslus bei formas rinksimës kurda-
mi plaèiajai visuomenei skirtus leidinius.

Iðsiaiðkinus, kokie yra elektroninio leidinio tikslai ir uþda-
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viniai, auditorija, galime pereiti prie kito etapo: informaci-
jos, skirtos leidiniui, parinkimo, struktûrizavimo ir planavimo.

Svarbu nenukrypstant nuo tikslo parinkti reikiamà paskelb-
ti informacijà (nuotraukas, tekstus, vaizdo, garso áraðus ir kt.),
parengti leidinio struktûrinæ schemà.

KAS SUDARO INTERNETO SVETAINËS
STUKTÛRINÆ SCHEMÀ?
Kai braiþome arba pieðiame svetainës stuktûrinæ schemà,

joje turime pavaizduoti visus bûsimos leidinio skyrius ir po-
skyrius, numatyti, kokios bus formuojamos nuotraukø gale-
rijos, pateikiamos nuorodos á kitas svetaines, kokie planuoja-
mi visø elementø loginiai ryðiai. Svetainës planavimo etape
svarbu sukurti tokià schemà, kuri apibrëþtø visà svetainës
struktûrà ir parodytø, kaip joje vyks narðymas, informacijos
paieðka. Svetainës planavimo etape iðryðkëja ávairios proble-
mos, kurias bûtina iðspræsti iki jos dizaino kûrimo ir progra-
mavimo darbø pradþios.

Vienas ið naujausiø Lietuvos muziejø interneto leidiniø – Lazdijø kraðto muziejaus

interneto svetainë www.lazdijumuziejus.lt (titulinis puslapis)
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Turint tikslià schemà, galime pereiti prie dizaino kûrimo
etapo. Dizaino pasirinkimà lemia anksèiau aptarti veiksniai –
leidinio tikslas bei auditorija. Nuo jø priklauso, bus dizainas
tamsus ar ðviesus, statiðkai ar dinamiðkai pateiksime iliustraci-
jas, bus naudojamas klasikinis ar modernus ðriftas, pasirenka-
mos ryðkios ar pastelinës spalvos.

Svarbu apsispræsti, ið anksto numatyti, kà leidinyje matys
jo naudotojas.

KAIP MÀSTO VARTOTOJAS, UÞSUKÆS Á
ELEKTRONINÁ LEIDINÁ?
Pirmiausia jis vertina kokybæ ir patikimumà. Turinys svar-

besnis uþ dizainà, bet... Elektroniniø leidiniø naudotojai, at-
sidaræ elektroniná leidiná, jo neskaito – tik skenuoja. Taip yra
dël to, kad elektroninis leidinys – ne knyga. Elektroniniø lei-
diniø naudotojas yra nekantrus. Pvz., jei tam, kad atverstum
kità puslapá, reikia ieðkoti, kaip tai padaryti, t. y. jei neuþten-
ka intuityviai paspausti mygtukà, tai rodo, kad su dizainu ir
struktûra kaþkas blogai. Susidomëjimas ið karto pereina á su-
sierzinimà, interneto vartotojas uþdaro svetainæ ir ieðko reika-
lingos informacijos kitur. Naudotojas nesirenka logiðkai. Jis
daþniausiai informacijos ieðko jam jau áprastoje, tradiciðkai nu-
sistovëjusiose tokiø leidiniø vietoje. Jis nori laikyti informacijos
rinkimosi kontrolæ savo rankose, todël elektroniniuose leidiniuose
mygtukas „Atgal“ ar „Gráþti“ labai reikalingas.

Visa tai turime ávertinti rinkdamiesi leidinio dizainà, spal-
vas, ðriftà, grafinius elementus.

Dizaino parinkimas itin svarbus ir atsakingas etapas, nes
nuo jo priklauso leidinio patrauklumas. Bûtina atsiminti, kad
apie elektroniná leidiná, kaip ir apie þmogø, pirmiausia spren-
dþiama pagal jo rûbà ir tik vëliau, jei leidinys patinka ir
vartotojas pajauèia, kad jame nesunkiai ras reikalingà infor-
macijà, pradës gilintis á leidinio turiná. Praktika rodo, kad
nereikia daug mokslo tam, kad, pasirinkæs blogà dizainà, suga-
dintum ir puikiausià turiná.

Paskutinis ir labai svarbus etapas – tinkamas technologijø
parinkimas.
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Idëjai ir planui realizuoti reikia pasirinkti geriausiai tam
tinkanèias programines priemones. Jø parinkimà lemia, koks
yra elektroninio leidinio dizainas, tai, ar jame bus naudoja-
ma animacija, pateikiami vaizdo, garso áraðai, interaktyvûs ele-
mentai ir kt. Elektroninio leidinio projektas apima ir kitokiø
formø elektroniniø leidiniø, tokiø kaip filmai, garso áraðai, ani-
macija, 3D vizualizacijos, sukûrimà.

Ðiame etape itin aktualu þinoti, kokios lëðos gali bûti
skirtos leidiniui sukurti.

KAIP SUDERINTI KOKYBÆ IR KAINÀ?
Dideliems projektams, tokiems kaip virtualus pasivaikðèio-

jimas po muziejø ar jo ekspozicijà, realizuoti reikia galingos kom-
piuterinës techninës bei programinës árangos (pvz., programos
3ds MAX ar MAYA). Taèiau net tada, kai projekto biudþetas
yra maþas, rankø nuleisti nereikëtø. Tokiu atveju galima ieðko-
ti kitokiø idëjø realizavimo keliø. Brangias programas galima
keisti nemokamomis, atviro kodo programomis, pvz., nuotrau-
koms tvarkyti naudoti GIMP vietoje „Adobe Photoshop“. Tu-
rëtø keistis ir idëjos realizavimo samprata. Jà reikëtø pritaiky-
ti prie pasirinktø programiniø priemoniø. Ðiame etape svar-
bu, kad projekto komandà sudarytø kvalifikuoti darbuotojai.

Renkantis priemones ir elektroninio leidinio siûlomas pa-
slaugas, reikia tinkamai ávertinti, kokias priemones gali turëti
ásidiegæs á savo kompiuterá vidutinis tokiø leidiniø vartotojas.

Apþvelgëme elektroninio leidinio kûrimo etapus nuo pir-
miniø auditorijos tyrimø iki programiniø priemoniø parin-
kimo. Prieð pradedant darbus labai svarbu sudaryti jø grafi-
kà ir nustatyti kiekvieno etapo rezultatø pateikimo termi-
nus, palikti papildomai vienà ar kelias dienas iðkylanèioms
problemoms analizuoti, svarstyti bei ðalinti.

Taigi, jei þinomas leidinio tikslas, uþdaviniai, auditorija,
jei tinkamai parenkama leidinio struktûra, dizainas, gerai pa-
rengiama informacinë medþiaga, jei atsakingai dirba kvalifikuo-
ta ir patirtá ðioje srityje turinti komanda, jei jos nariai dar
prideda ir ðirdies, kûrybos, neabejotina, kad galutiniu rezultatu
dþiaugsis visi – ir kûrëjai, ir naudotojai.
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