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Interneto leidinys – gyvas organizmas. Kad jis gyventø,
reikia ne tik nauja informacija nuolat já „maitinti“, bet ten-
kinti ir kitus jo poreikius. Tokius turëdamas jis jau atsirado
ðiame pasaulyje. Pabandykite tai pamatyti, iðgirsti ir suprasti.

Taigi, jei norite mane turëti, manimi naudotis, privalote ma-
nimi nuolat rûpintis. Paskelbëte dideliame interneto vandenyne,
bet jei pageidaujate, kad ten bûèiau surastas tø, kuriems esu
skirtas, privalote padaryti viskà, kad að patraukèiau jø dëmesá,
sudominèiau ir patikèiau ne tik iðore, bet ir turiniu. Nenoriu
tik vegetuoti. Turiu poreiká augti, kasdien bûti vis ádomesnis,
turtingesnis ir tapti brandþiu, solidþiu leidiniu. Ir dar... Man
bûna labai skaudu, kai suþinau, jog rûbas, á kurá mane ásupote,
ir priemonës, kurias man suteikëte, kad patraukèiau vartotojø
dëmesá, internete naudojamø informaciniø technologijø ir madø
pasaulyje kartais jau ávardijamos kaip atgyvena...

***
Tie, kurie jau daug metø ir nuolat naudojasi internetu,

nuolat stebi ir mato jo svetainiø struktûros, dizaino, navi-
gacijos pokyèius. Daþnai, keièiantis poreikiams, informaci-
jos adresatui, seniau sukurti ámoniø, ástaigø, institucijø in-
terneto leidiniai yra ne ið esmës atnaujinami, o tiesiog su-
kuriami ið naujo, nes toks sprendimas garantuoja, jog atsiras

 Á INTERNETO VANDENYNÀ –

 KARTU SU KAPITONU

Danutë MUKIENË
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toks interneto leidinys, kuris labiausiai tenkins ðiuolaikinio
vartotojo poreikius.

Bepigu tai daryti verslo ámonëms, ministerijoms, kuriose
naujai interneto svetainei sukurti lëðø gali bûti skiriama
nuolat. Tuo tarpu muziejai, vienà kartà susikûræ informaciná
interneto leidiná, naujiems neturëdami reikalingø finansiniø
iðtekliø, toká patá priversi administruoti 10 ir daugiau me-
tø. Gerai, jei tame muziejuje dirba ðiuolaikines informaci-
niø technologijø teikiamas galimybes þinantys ir jas tinka-
mai panaudoti sugebantys specialistai. Kai jø nëra, ieðkome
iðeities kitur. Nemaþai „receptø“ mums ðiandien siûlo jau ir
pats internetas. Pasiþvalgykime po já. Jei tikësime tuo, kas
paraðyta kad ir ðiame interneto puslapyje (www.pica.lt/
?gclid=CIyg5PuX9qo CFc8t3wodhimDAA), tai pastaraisiais
metais

„Tinklapio kûrimas tapo paprastas:
Nenorite gaiðti laiko samdydami brangià tinklapiø kûri-

mo kompanijà? Nenorite mokëti didþiuliø sumø uþ tinkla-

Ðiauliø „Auðros“ muziejaus interneto svetainës www.ausrosmuziejus.lt titulinio
puslapio fragmentas
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pio prieþiûrà? Su „HOSTEX pica“ Jûs visa tai galite pasidaryti
patys. Greitai. Paprastai. Nemokamai.

Pristatykite savo ámonæ, produktus ir paslaugas:
Tinklapá susikurti galite maþiau nei per valandà, netgi jei

anksèiau niekada neteko to daryti. Didþiulëje dizaino ðablo-
nø kolekcijoje rasite sau tinkamà ir patinkantá ðablonà. Jums
tereikës suraðyti tekstus ir ákelti nuotraukas.

Tai padës Jums pritraukti klientø ir parduoti daugiau:
Jûs lengvai galite susikurti elektroninæ parduotuvæ ir par-

duoti prekes internetu, atsiskaitymams naudojant „PayPal“
sistemà. Tereiks pasirinktame ðablone suraðyti savo prekiø pa-
vadinimus, ákelti iliustracijas bei apraðymus.

Jûsø tinklapis bus „skanesnis“ su prieskoniais!
Jûsø tinklapá pagyvins tinklaraðtis, forumas, nuotraukø ga-

lerija, balsavimo modulis, sveèiø knyga, atsiliepimø forma,
animuota uþsklanda ir kt.“

Tai reklama. Gyvenime daþniausiai yra kur kas sudëtingiau,
ypaè kai norime internete pristatyti kultûros paveldo ástaigà.

Muziejaus darbuotojai, kuriems patikëta sukurti naujà,
muziejaus ir ðiuolaikinio interneto naudotojo poreikius tenki-
nanèià svetainæ, turi þinoti jø kûrimo metodikà, vystymosi
tendencijas. Dar geriau, jei ástaigoje yra þmoniø, galinèiø koor-
dinuoti ir organizuoti tokiø leidiniø sukûrimà, mokanèiø juos
administruoti bei atnaujinti. Reikia turëti ir ðiems leidiniams
sukurti, administruoti, atnaujinti reikalingø finansiniø iðtekliø.

Ðiandien, kalbëdami apie muziejø skaitmeninæ leidybà, be-
veik jau nebeuþsimename apie prieð keletà metø buvusias
populiarias elektronines edukacines, informacines programas,
kurias kartu su kitais partneriais ilgai kurdavome, daug pinigø
ðiems darbams iðleisdavome, vëliau áraðydavome á CD, DVD,
padaugindavome jas ir iðplatindavome. Á tokias laikmenas
áraðyti elektroniniai leidiniai ðiandien –  jau nebëra populiarûs
ir mums, gyvenantiems Lietuvoje, krizës sàlygomis, per bran-
gus dalykas. Pastaraisiais metais vienas kitas toks produktas
dar pasirodo, taèiau tai padaroma ið inercijos, daþniausiai ágy-
vendinant prieð keletà metø paraðytus projektus, kuriems fi-
nansavimas jau gautas. Ávertinus tai, 2011 m., tyrinëjant
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muziejø veiklà skaitmeninës leidybos srityje, analizuoti muziejø
sukurtus ar kuriamus elektroninius leidinius buvo atsisakyta.

Interneto leidiniø vaidmuo ðiuolaikiniame informacijos pa-
saulyje nuolat didëja. Muziejaus interneto svetainës turiná
daþniausiai sudaro ne tik svarbiausia informacija apie ástaigà,
bet ir informacija apie muziejuje sukauptas vertybes, vykstan-
èius renginius. Atskirais atvejais, kai muziejus turi savo portalà
internete, tai toks leidinys yra ir vartai, pro kuriuos patenkame
prie kituose leidiniuose, duomenø bazëse kaupiamos muziejui
aktualios, já ir jo rinkinius identifikuojanèios informacijos.

2011 m. tarp interneto leidiniø kûrëjø vienoje ið populia-
riausiø svetainiø „Smashing Magazine“ pasirodë didelës apim-
ties publikacija „Lietuvos Web dizaino apþvalga“ (Showcase Of
Web Design In Lithuania) (www.smashingmagazine.com/2010/
06/03/showcase-of-web-design-in-lithuania/). Jos autorius To-
mas Laurinavièius pasauliui pristato ðiuolaikines Lietuvos web
dizaino tendencijas. Tai gana svarbus ávykis mûsø Lietuvos in-
terneto leidiniø vystymosi istorijoje, nes ðioje svetainëje daþ-
niausiai pristatomi tik dideliø, gerai þinomø pasaulio valsty-
biø, tokiø kaip Rusijos, Kinijos, Italijos, Vokietijos ir kitø,
interneto leidiniai. Taigi, jei èia buvo pasiûlyta gana plati erd-
vë Lietuvai, tai rodo, jog lietuviø kuriamas web dizainas
pasaulyje vertinamas.

Minëtoje publikacijoje tarp daugybës kitø sektinø interneto
lietuviðkø leidiniø dizaino pavyzdþiø pateikiamas ir Trakø is-
torijos muziejaus interneto svetainës vienas puslapis. Tokio ly-
gio Lietuvos muziejø interneto svetainiø ðiandien turime jau
ne vienà. Ið to darome iðvadà, kad mûsø muziejai, ypaè turin-
tys finansiniø galimybiø sukurti savo muziejaus reprezentaci-
nius leidinius, þino, kaip tai reikia daryti ir sugeba tai padary-
ti gana sëkmingai.

Ðiandien internete, kuriame muziejai nori bûti matomi, pa-
trauklûs ir naudingi jo naudotojams, gali susirasti ávairiausiø
patarimø, kaip susikurti ðiuolaikiðkà, savo dizainu vartotojams
patrauklø interneto leidiná.

Vienas ið tokiø ðvieèiamøjø portalø yra „Noriu þinoti“.  Èia
paskelbtoje publikacijoje „2011 metø internetiniø tinklapiø di-
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zaino tendencijos“ (www.noriuzinoti.lt/dizainas-mokymai-naujie-
nos/2011-metu-internetiniu-tinklapiu-dizaino-tendencijos/
(þr. 2011 m. rugsëjo 10 d.) iðskiriama deðimt ðiais metais in-
terneto leidiniø dizainui bûdingø tendencijø. Analizuodami jas
ásitikiname, kad pastaraisiais metais labai greitai keièiasi visuo-
menës poþiûris á internetà, galimybes jame susirasti reikalingà
informacijà arba tiesiog naudingai ar nenaudingai praleisti lai-
kà. Visa tai sàlygoja besikeièianèios informacinës technologijos
ir interneto naudotojø patirtis bei poreikiai.

Virtualiame gyvenime, kaip ir realiame, egzistuoja mados
dësniai. Praëjusiais metais buvo teigiama, kad kuo paprastesnis
interneto leidinio dizainas, tuo jis geresnis bei efektyvesnis.
Kas naujo 2011-aisiais?

„Noriu þinoti“ skelbia, kad 2011 m. pradëtos naudoti ma-
syvesnës antraðtës, sukuriama net tokiø, kurios uþima iki pu-
sës ekrano dydþio. Kiek ilgai tokia mada iðsilaikys, sunku
pasakyti.

2011-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, naujai kuriamuose
leidiniuose siekiama jø paprastumo. Tyrinëtojai teigia, kad toks
posûkis ávyko atsiradus socialiniams tinklams „Twitter“ ir „Fa-
cebook“, kurie áteigë, jog „maþiau yra daugiau“. „Noriu þino-
ti“ raðo, kad „didelë dalis ámoniø taip ir elgiasi, bei seka gi-
gantø pëdomis, palikdami tiesiog daugiau baltos ertmës“ savo
interneto leidiniø dizaine.

Treèia. Aktualu tai, jog „Flash“ tinklapiai internete jau ne-
bëra populiarûs. „Noriu þinoti“ informuoja, kad seniai praëjo
tos dienos, kai flash‘iniai tinklapiai valdë internetà ir buvo
tinklapio dizaino pasididþiavimas. Bet kartu „Flash“ yra ir lanks-
tus árankis, kuris gali suteikti jûsø leidiniui tikrai gerø funkci-
jø. Taèiau nevertëtø pamirðti, kad jis taip pat padidina tinkla-
pio uþsikrovimo laikà, o ðiandienos interneto naudotojas nebe-
turi tiek kantrybës, kiek turëjo anksèiau. Jums sudaryta
galimybë maþdaug per dvi sekundes suþavëti lankytojà, nes ki-
taip jis tiesiog keliaus toliau. Flash animacija nepasileidþia ant
daugelio mobiliøjø telefonø, o þmonës nori, kad tinklapis  uþ-
sikrautø jø mobiliajame telefone ar tabletuose.

Ketvirta tendencija – tai iðryðkëjæs dëmesys leidinio taipog-
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rafijai (taipografija – ðriftø (spaudmenø, raidþiø) tvarkymo
(komponavimo, dëstymo) technikia ir menas, reikalingas aiðkiai
iðreikðti kalbà. Ðriftø (spaudmenø, raidþiø) tvarkymas yra susijæs
su raidþiø dydþiø, ðrifto stiliaus, eilutës ilgio, eilutës aukðèio
ir kt. parinkimu). Manoma, kad tinkamai parinkus taipografi-
jà á leidinius galima pritraukti daugiau lankytojø.

Penkta – padidëjæs socialiniø tinklø vaidmuo. Sakoma, kad
jei jûsø interneto leidinys neturi integracijos su socialiniais
tinklapiais, pvz., „Facebook“, „Twitter“, jûs prarandate didelæ
dalá interneto srauto. Anot „Noriu þinoti“, „Paprastas faceboo-
k‘o „Patinka“ mygtukas gali padaryti tikrai dideliø pokyèiø jû-
sø tinklapio lankomumui. Ðiandieninis interneto naudotojas nori
bûti visuomenës dalimi. Jis nori þinoti, kà aplinkiniai mano
apie tavo tinklapá / siûlomus produktus / straipsnius ir t. t.“

2011-aisiais metais padidëjo poreikis interneto leidinius pri-
taikyti mobiliajam internetui. Tiems, kas kuria naujas muziejø
interneto svetaines ar màsto apie jau seniai turimø plëtrà, at-

Këdainiø kraðto muziejaus interneto svetainës www.kedainiumuziejus.lt titulinio puslapio
fragmentas
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naujinimà, pravartu bûtø pabandyti atsakyti ir á tokius klausi-
mus: „Ar jûsø leidinys pasiekiamas per mobiløjá telefonà? Jeigu
taip, ar svetainë mobiliose priemonëse veikia optimaliai?“ Anot
„Noriu þinoti“, „Jeigu jûs dar negalvojate apie prisitaikymà prie
mobiliojo interneto, vertëtø susimàstyti, nes jûsø konkurentai
paprasèiausiai iðsiverð á prieká vien dël to, kad jø tinklapis yra
prieinamas mobiliuoju internetu.“

2011 m. iðryðkëjo tendencija kurti þurnalø tipo interneto
leidiniø dizainà. Jis yra pritaikytas tokiems prietaisams kaip
„iPad“, taèiau, anot „Noriu þinoti“, „ir kitiems vartotojams
pradëjo patikti toks paprastumas, nuotraukø gausa, patamsinti
fontai ir t. t. Tai padaro tinklapá patrauklesná bei kvieèiantá
vartotojus uþeiti ir paskaityti.“

Aðtunta tendencija – interneto leidiniuose pradedami nau-
doti didesni logotipai. „Noriu þinoti“ paþymi, kad antraðtë ir
logotipas yra du skirtingi dalykai. Taigi, kodël nepabandþius
interneto vartotojo patraukti ne tik antraðte, bet ir logotipu –
vienu ið svarbiausiø kiekvienos ástaigos vizualinës identifikaci-
jos simboliø?

2011 metais atsirado daug naujø interneto svetainiø, kurio-
se naudojamas ne kompiuteriu sukurtas, o ranka pieðtas dizai-
nas. Tai nëra nauja tendencija, bet dabar tai labai madinga.

Na ir deðimtoji tendencija – interneto leidiniui pritaikomas
font‘as (fontas – tai ðriftas, taipografijoje apibrëþiamas kaip
vientiso simboliø rinkinio konkretus ðrifto dydis ir stilius).
„Noriu þinoti“ skelbia: „Pasirinkti tinkamà font‘à dizaine gali
tapti tikru iððûkiu.“ Tad kodël tam neskyrus ðiek tiek daugiau
laiko ir nesukûrus naujo font‘o?“

Interneto svetainëje „HOST1PLUS“ (www.host1 plus.lt/
blog/web-dizaino-tendencijos/) 2011 m. vasario 11 d. pa-
skelbtoje publikacijoje „Web dizaino tendencijos“ perspëja-
ma, kad nors „Interneto svetainiø stilius, jø iðvaizda, turinys
ir ávairûs naudojami struktûriniai elementai labai priklauso
nuo mados vëjø (...), mados vaikymasis ne visuomet yra gerai.
Vaikantis vyraujanèiø madø gali bûti prarandamas svetainës ið-
skirtinumas“ ir tada interneto naudotojas neiðskiria tokios sve-
tainës ið bendros visumos.
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Visi specialistai, kurie analizuoja vartotojø elgsenà jiems nar-
ðant internete, kaip jau buvo uþsiminta ir ðioje publikacijoje,
paþymi, kad jeigu leidinys naudotojo nesudomino per pirmàsias
kelias sekundes, jis ilgiau joje ir neuþsibus.

Ankstesniais metais kuriant interneto svetaines daugiau dë-
mesio buvo skiriama jø turiniui, o ne dizainui. Pastaraisiais
metais situacija gerokai pasikeitë – bandoma iðlaikyti dizaino
ir turinio pusiausvyrà.

„HOST1PLUS“ raðo: „Interneto mados podiume ðiuo metu
karaliauja vaizdai, ryðkios spalvos ir platûs, kartais ne iki galo
suvokiami navigaciniai meniu. Taèiau pastebima viena nelabai
originali tendencija – svetainës labai panaðios. Kartais, perþvel-
giant panaðaus turinio projektus, susidaro áspûdis, kad jie ta-
rytum nusiþiûrëti vienas nuo kito.“

Publikacijos autorius tiems, kas planuoja kurti savo svetainæ
artimiausiais metais, kaip priemonæ iðsiskirti ið kitø siûlo laiky-
tis minimalizmo. Kuo tai turëtø pasireikðti? Anot
„HOST1PLUS“, kalbama apie konservatyvias spalvas, neámantrius,
skaityti patogius ðriftus, baltà fonà. „Tai – klasikø klasika. Mi-
nimalizmà galima realizuoti dviem bûdais – primityviai, kaip
buvo interneto pradþioje, arba stilingai, prie ko linkstama da-
bar. Minimalizmas turi vienà teigiamà bruoþà – lankytojas, pa-
tekæs á minimalistinæ svetainæ, sukoncentruoja dëmesá á esminæ
informacijà. Jo þvilgsnis nepaklysta spalvø, ðriftø ir nuotraukø
miðinyje. Paprasti elementai iðskiria tokià svetainæ ið srauto kitø
ir patraukia konkretaus produkto ieðkanèius lankytojus. (...) Svar-
biausias dalykas yra iðsiskirti ið kitø panaðaus turinio svetainiø.
Originalumas, iðradingumas ir netikëti sprendimai yra kertiniai
akmenys, ant kuriø turi laikytis Jûsø interneto svetainës vizija.
Visos priemonës yra geros siekiant savo tikslø. Svarbiausia, kad
darbas bûtø atliktas kokybiðkai, stilingai ir, kaip pasakytø me-
nininkai, su polëkiu. Panaðaus stiliaus kopijavimas neduos to-
kiø rezultatø, kokiø tikimasi. Kopijavimas gali tik paskandinti
Jûsø projektà panaðiø projektø minioje. Originalios ir naujo-
viðkos idëjos atveria kelià á populiarumà. Todël pagrindinëmis
ateities interneto svetainiø dizaino tendencijomis galima bûtø
laikyti eksperimentavimà ir naujø idëjø realizavimà. Paþvelkite
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á savo svetainæ kitu, netikëtu kampu, ir tikrai nepraðausite.“
Tokius sprendimus siûlo interneto leidiniø kûrëjai, ámonës, su-

interesuotos, kad jø teikiamos paslaugos sulauktø uþsakovø.
Lietuvos muziejø reprezentaciniø svetainiø internete kas-

met daugëja, didëja ir jø patrauklumas, teikiamø paslaugø
skaièius. Tyrinëdami jas, pastebime, kad daþnai muziejai in-
ternete neskiria pakankamai dëmesio pateikiamam turiniui. Vis
dar labai retai lietuviðkose muziejø svetainëse galime rasti in-
formacijos, kuri pasiekiama ið tø muziejø susikurtø duomenø ba-
ziø. Prieþastis ta, kad tokiø ne tiek daug ir turime. Muziejuose
pastaraisiais metais nëra kam jø kurti. Tai itin aktualu kalbant
apie savivaldybiø muziejus, kuriuose kadrø skaièius vos ne kasmet
vis labiau „apkarpomas“. Daug yra dar ir tokiø muziejø, juose
dirbanèiø vadovø, kurie ásivaizduoja, kad tai, kas vyksta inter-
nete, nieko bendro neturi su muziejaus veikla. Bet laikas vietoje
nestovi. Keièiasi ne tik priemonës, kuriomis þmonës ieðko ir
gauna informacijà, bet ir muziejuose dirbantys specialistai, jø
kvalifikacija ir visuomenës poþiûris á muziejus. Ðiandien interne-
to nenorinèiø pripaþinti muziejininkø kartà palaipsniui keièia
kompiuterijos srityje gana raðtingi ávairiø srièiø specialistai. Mi-
tà, kad muziejininkai nenori skaitmeninti, neskaitmenina ir ne-
nori informacijos apie suskaitmenintus kultûros paveldo objek-
tus pristatyti visuomenei, keièia kita gyvenimo tikrovë.

2011 m. lapkrièio mën. susumavus duomenis, kurie buvo su-
rinkti atliekant 2011 m. kovo–spalio mën. atliktà muziejø ap-
klausà, kuria siekta iðsiaiðkinti, kaip jie yra pasirengæ Lietuvos
integralios muziejø informacinës sistemos (LIMIS) ádiegimui savo
muziejuose, paaiðkëjo, kad vien nacionaliniuose ir respublikiniuo-
se muziejuose (duomenys nebuvo gauti tik ið Lietuvos nacionali-
nio muziejaus), jau yra skaitmenizuota apie 165 tûkstanèiai eks-
ponatø. Didelë dalis realybëje egzistuojanèiø objektø skaitmeniniø
kopijø ávairiose informacinëse sistemose jau yra susieta ir su
metaduomenimis. Muziejai, dirbantys skaitmeninimo srityje,
jau ásitikino, kad eksponatø skaitmeniniø kopijø egzistavimas,
tinkama jø apskaita ir naudojimas palengvina muziejininkø dar-
bà: padeda greièiau aptarnauti interesantus, apsaugoti ekspona-
tus nuo praradimø, kurie neiðvengiami, kai vertybës, neturint jø
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skaitmeniniø kopijø, nuolat yra kilnojami ir kitaip veikiami.
Ðiandien muziejø ekspozicijø salëse turime galimybæ pristaty-

ti tik labai nedidelæ dalá vertybiø, kurias valstybë yra patikëjusi
saugoti muziejams. Didþioji dalis eksponatø, patekusiø á muzie-
jø rinkinius, jei nebus pasinaudota ðiandien informaciniø tech-
nologijø teikiamomis galimybëmis informacijà apie jas skleisti
internete, gali bûti visuomenei ilgà laikà nepasiekiamos ið viso –
tiesiog nëra kitokiø fiziniø galimybiø informuoti visuomenæ apie
tokias vertybes ir iðsamiau jas pristatyti.

Pagrástas interneto naudotojø noras, kad kultûros paveldas
internete bûtø pristatomas kokybiðkai. Tai jau natûraliai susi-
formavæs visuomenës poreikis. Kokybës neámanoma pasiekti nei
dirbant su „muilinëmis“, nei mëgëjiðkai.

Kurti interneto leidinius, tiek jø turiná, tiek ir dizainà, turi
profesionalai. Jei nëra tokiam darbui tinkamo fotoaparato, pa-
tirties turinèio fotografo, gal neverta „kankinti“ ir eksponato.
Tad, jei yra noras skaitmeninti, gal ið pradþiø pasitenkinkime
muziejuje turimu skeneriu ir ið pradþiø suskaitmeninkime
sukauptà vertingiausià dokumentiná paveldà (nuotraukas, laiðkus,
leidinius, rankraðèius). Ðiø objektø skaitmeniniai vaizdai tikrai
bus reikalingi, jais galësite labai pagyvinti ir savo muziejaus rep-
rezentacinæ svetainæ internete, ir kitus interneto leidinius.

Labai daþnai pastebime, kad muziejai, pateikdami savo inter-
neto svetainëse vaizdus, bijo juos fragmentuoti. Tai labai atsargiai
turime daryti pristatydami visuomenei autorinius meno kûri-
nius, taèiau kitais atvejais fragmentavimas gali labai pasitarnauti
siekiant, kad leidinys bûtø patrauklus naudotojui.

Interneto pasaulis keièiasi. Kartu su juo turëtume keistis ir
patys – pabandyti nuolat tiek á savo administruojamus leidinius,
tiek ir á patá internetà þiûrëti ið ðono ir jame prisistatyti taip,
kad tai bûtø solidu, profesionalu ir ðiuolaikiðka. Tai pasiekti
ámanoma dirbant su komanda. Jei jos nëra paèiame muziejuje,
formuokime jà iðorëje, bet vairà visada laikykime patys. Á inter-
neto vandenynà muziejaus informacijos laivas turi iðplaukti prie
vairo stovint kapitonui.
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DC-NET projekto interneto svetainës http://www.dc-net.org/ titulinio puslapio
fragmentas

„Minerva“ projekto svetainës http://www.minervaeurope.org/ titulinio puslapio
fragmentas
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