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Ispanijos muziejai pagrástai didþiuojasi saugomø kultûros ver-
tybiø ávairove ir gausa. Taèiau net ir garsius meno ðedevrus
kaupiantys ir didþiules jø kolekcijas turintys muziejai ne-
apsiriboja juose veikianèiomis tradicinëmis ekspozicijomis ir pa-
rodomis. Tam, kad bûtø tenkinami ðiandieninio informacijos
apie kultûros paveldà naudotojo poreikiai, yra nuolat rûpi-
namasi muziejø rinkiniø pristatymu internete. Plëtojant ðià
veiklos sritá naudojamos naujausios informacinës technologi-
jos ir priemonës. Modernios muziejø interneto svetainës, ben-
drieji kultûros paveldà pristatantys portalai ir virtualios pa-
rodos, sukurtos padedant geriausiems informaciniø techno-
logijø specialistams, sudaro visuomenei galimybæ geriau pa-
þinti muziejuose sukauptas vertybes ir pritraukti á juos dau-
giau lankytojø bei tyrinëtojø.

Pristatant Ispanijos muziejø interneto leidinius, pirmiausia
verta paminëti muziejø skaitmeninio turinio sklaidai skirtus na-
cionalinius bei regioninius Ispanijos muziejø portalus.

2010 m. pradëjo veikti nacionalinis Ispanijos muziejø
elektroninis katalogas „Rinkiniai internete CER.ES“ (Colec-
ciones en Red). Ðiuo metu jam duomenis jau teikia 72 Ispa-
nijos muziejai, internete pristatoma daugiau negu 144 000
muziejuose saugomø vertybiø ir daugiau negu 210 000 skait-
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meniniø vaizdø (2011 m. lapkrièio 21 d. duomenys). Ðiame
bendrajame muziejø kataloge sukaupta informacija apie eks-
ponatus ið muziejø, naudojanèiø jiems skirtà integralià
informacinæ sistemà DOMUS, rinkiniø. Paieðkà portale galima
atlikti bendrajame arba konkretaus muziejaus kataloge. Susipa-
þindami su vienu eksponatu, galime lengvai surasti kitus kultûros
paveldo objektus, susijusius tam tikrais ryðiais – pagal autoriø,
objekto tipà, ikonografijà, kultûriná kontekstà ir t. t. Dël to,
kad ðio elektroninio katalogo teikiamomis paslaugomis yra pa-
togu naudotis internete, vis daugiau muziejø tampa suintere-
suoti palaikyti ðio katalogo tolesnës plëtros idëjà. Per pirmuo-
sius CER.ES gyvavimo metus prie tinklo prisijungë 10 naujø
muziejø, o eksponatø ir skaitmeniniø vaizdø skaièius iðaugo
beveik treèdaliu.

Informacijà apie muziejuose sukauptas vertybes pastaraisiais
metais pradëjo skelbti ir kai kuriø Ispanijos regionø ástaigos,
koordinuojanèios muziejø veiklà. Regioniniai muziejø rinki-
niø portalai yra sukurti ir plëtojami Aragone, Andalûzijoje,
Katalonijoje ir Tenerifëje.

1 pav. Rinkiniai internete CER.ES http://ceres.mcu.es
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Visø Ispanijos atminties institucijø – muziejø, bibliotekø ir
archyvø – skaitmeninis turinys kaupiamas nacionaliniame por-
tale „Hispana“. Portale CER.ES sukaupti muziejø duomenys
taip pat centralizuotai pateikiami á „Hispanà“. Ðiame interneto
portale informacija jau prieinama daugiau kaip apie 3 milijo-
nus objektø. Ðie duomenys èia pateikti ið 156 skaitmenintø
objektø saugyklø (2011 m. lapkrièio 21 d. duomenys). Tas
skaièius nuolat ir sparèiai auga.

„Hispana“ yra vienas didþiausiø Europos kultûros pavel-
do portalo „Europeana“ www.europeana.eu turinio telkëjø po
ATHENA, „Culture.fr“ ir Europos skaitmeninës bibliotekos.
Iki ðiol „Europeanai“ jis jau yra pateikæs 1,5 mln. skaitme-
nintø objektø. Portalas „Hispana“ nëra vizualiai labai patrauk-
lus, taèiau jame sukaupta daug vertingo skaitmeninto turinio,
saugomo muziejuose ir kitose atminties institucijose bei uni-
versitetuose, informacija apie visus ðalyje vykdomus skaitmeni-
nimo projektus, todël sulaukia didelio interneto naudotojø dë-
mesio.

Tarp ádomiausiø Ispanijos muziejø interneto leidiniø yra
trijø didþiausiø ðalies muziejø, veikianèiø ðalies sostinëje Mad-
ride, tinklalapiai. Tai vadinamasis „Meno trikampis“ – Prado
muziejus (Museo del Prado), Thyssen Bornemisza muziejus
(Museo Thyssen-Bornemisza) bei Karalienës Sofijos meno cen-
tras (Centro de Arte Reina Sofia). Ðie muziejai ypaè daug dë-
mesio skiria savo ástaigos veiklos ir saugomø rinkiniø prista-
tymui internete. Kuriant ðiø ástaigø interneto leidinius nau-
dojamos paèios naujausios komunikacijos internete priemo-
nës. Tai vienas ið efektyviausiø bûdø patraukti ðiandieniná in-
terneto naudotojà. Garsiausi ir geriausi muziejø eksponatai
pristatomi virtualiose galerijose, kuriose greta kokybiðko me-
no kûrinio vaizdo pateikiamas eksponato apraðymas bei kita
turima informacija, pavyzdþiui, moksliniai straipsniai apie kû-
riná arba autoriø, susijæ garso ir vaizdo áraðai (audiogidø
garso áraðai, vaizdo áraðai gestø kalba), nurodoma ekspona-
to vieta muziejaus plane, pateikiama papildoma interneto
leidiniø lankytojams aktuali informacija.

Lankantis Ispanijos muziejø interneto leidiniuose maloniai
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nuteikia juose skelbiami patrauklûs parodø anonsai, kvietimai
á renginius, edukacines programas, informaciniai praneðimai apie
muziejaus darbo laiko pasikeitimus. Kasmet lankytojams vis dau-
giau paslaugø siûloma internetu. Gavus muziejaus interneto
svetainëje pateiktà informacijà, galima detaliai suplanuoti bûsi-
mo apsilankymo Prado ar Thyssen-Bornemisza muziejuje lai-
kà – èia jums pateiks ðedevrø sàraðà, kurá galite pamatyti per
tà laikà, kurá skirsite muziejui aplankyti (vienà, dvi ar tris
valandas), saliø planà. Prieð vykdami á muziejø galësite ásigyti
bilietus internetu, todël nebeteks gaiðti laiko stovint eilëse. Net
ir neapsilankæ muziejuje galite ásigyti suvenyrø, kurie siûlomi
interneto parduotuvëje, arba uþsisakyti patikusio meno kûrinio
reprodukcijà – apie tai informuoja ir meniu punktas „Spausdi-
nimas pagal pageidavimà“. Jûsø pasirinktas darbas bus atspaus-
dintas ant pasirinkto formato popieriaus arba drobës ir iðsiøs-
tas jûsø adresu. Kiekvienas interneto svetainës lankytojas gali
tapti muziejaus bièiuliu, savanoriu arba rëmëju. Tam ið pra-
dþiø pakaks tik uþsiregistruoti – muziejaus interneto svetainëje
paspausti atitinkamà mygtukà ir pateikti informacijà apie save.

Svarbus muziejø interneto svetainiø bruoþas – daugiakalbið-

2 pav. Thyssen Bornemisza muziejaus virtuali galerija www.museothyssen.org
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kumas. Visa informacija prieinama ne tik ispanø, bet ir anglø
kalba, o pagrindiniai lankytojui aktualûs meniu punktai apie
darbo laikà, bilietus, uþsakymus ir ekskursijas pateikiami ir ki-
tomis kalbomis, pavyzdþiui, Prado muziejuje – net 12 pasau-
lio kalbø, o Karalienës Sofijos muziejuje – keturiomis valsty-
binëmis Ispanijos kalbomis.

Ðiuolaikiniai muziejai neapsieina be antrosios kartos saity-
no (Web 2.0) technologiniø priemoniø, kurios sudaro gali-
mybæ kurti virtualià muziejaus bendruomenæ. Socialiniai tinklai,
tinklaraðèiai, sklaidos kanalai, vaizdo áraðø kanalai – tai priemo-
nës, kuriomis sukuriamas glaudesnis ryðys tarp muziejaus ir jo
lankytojø, suteikiama galimybë dalintis patirtimi. Pavyzdþiui, vir-

3 pav. Prado muziejaus paslauga internete „Spausdinimas pagal pageidavimà“.

Muziejaus interneto svetainës adresas www.museodelprado.es
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tualios fotografijø galerijos „Flickr“ grupëje interneto naudotojai
dalinasi nuotraukomis ið muziejaus gyvenimo. Vaizdo áraðø ka-
naluose „Youtube“, „Vimeo“, „Blip.tv“ jie gali keistis mëgëjið-
kais vaizdo áraðais apie muziejø, pateikti profesionalius vaizdo
áraðus apie parodas, meno kûrinius ir jø autorius. Ðiuo metu
Web 2.0 priemonës bene efektyviausios vieðinant internete mu-
ziejø veiklà. Socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“ di-
dþiøjø muziejø profiliai vienija ðimtus tûkstanèiø jø gerbëjø.

2009 m. Prado muziejus, bendradarbiaudamas su „Google“
kompanija, sukûrë 14 meno ðedevrø labai aukðtos kokybës (net
14 mlrd. pikseliø) skaitmeninius vaizdus, kurie kasdien po vienà
buvo ákeliami á „Google Earth“ taikomàjà programà ir joje
prieinami visiems vartotojams. Tokia vaizdø raiðka sudarë
galimybæ kompiuterio ekrane pamatyti smulkiausias Rubenso,
Ticiano, El Greko, Velaskeso sukurtø paveikslø detales. Kita-

4 pav. Karalienës Sofijos muziejaus virtuali bendruomenë. Muziejaus interneto

svetainës adresas www.museoreinasofia.es
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me „Google“ meno projekte, kuris buvo sutelkæs garsiausius
pasaulio muziejus, 2011 m. pradþioje dalyvavo kiti du Madri-
do muziejai – Karalienës Sofijos meno centras ir Thyssen Bor-
nemisza muziejus, virtualiai parodai pateikæ po kelias deðimtis
eksponatø labai aukðtos kokybës skaitmeniniø vaizdø. Ðie pa-
vyzdþiai rodo, kad bendradarbiaujant privaèioms ámonëms ir mu-
ziejams, dirbant profesionalams ir suprantant interneto svarbà
ðiuolaikiniame informaciniame pasaulyje, galima pasiekti áspûdingø
rezultatø, kurie naudingi visuomenei.

Parengta pagal informacijà, skelbiamà Ispanijos kultûros minis-
terijos portaluose „Rinkiniai internete CER.ES“ (http://ceres.mcu.es)
ir „Hispana“ (http://roai.mcu.es), Prado muziejaus interneto sve-
tainëje (www.museodelprado.es), Thyssen Bornemisza muziejaus in-
terneto svetainëje (www.museothyssen.org) ir Karalienës Sofijos mu-
ziejaus svetainëje (www.museoreinasofia.es)
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