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Projekto tikslai:Projekto tikslai:
►► Skaitmeninti kultSkaitmeninti kultūūros paveldo objektus, saugomus ros paveldo objektus, saugomus ššiose trijose iose trijose 

institucijose;institucijose;
►► Kaupti skaitmenintos informacijos duomenKaupti skaitmenintos informacijos duomenųų bankbankąą;;
►► Sudaryti sSudaryti sąąlygas Lietuvos ir ulygas Lietuvos ir užžsienio vartotojams naudotis sienio vartotojams naudotis ššiuo iuo 

duomenduomenųų banku bei teikti vartotojams elektronines paslaugas.banku bei teikti vartotojams elektronines paslaugas.



DailDailėės ks kūūriniriniųų skenerisskeneris

►► Skenuojamo eksponato dydis iki Skenuojamo eksponato dydis iki 
100 x 150, auk100 x 150, aukšštis iki 20 cm;tis iki 20 cm;

►► AukAukššto dato dažžnio, nio, ššalto katodo alto katodo 
lempos;lempos;

►► EksponatEksponatųų nereikia inereikia iššimti iimti išš
rrėėmmųų, galima skenuoti su stiklu., galima skenuoti su stiklu.



Atrankos kriterijaiAtrankos kriterijai

► unikalumas;
► turinys ir vertė;
► fizinė būklė;
► amžius.

Vienas seniausių Šv. Kazimierą vaizduojančių tapybos kūrinių.
Nežinomas Lietuvos XVII a. dailininkas



Originalus vaizdasOriginalus vaizdas

►► Nekoreguotas eksponato skaitmeninis vaizdas, skirtas Nekoreguotas eksponato skaitmeninis vaizdas, skirtas 
archyvavimui bei iarchyvavimui bei iššvestinio archyvinio skaitmeninio vaizdo vestinio archyvinio skaitmeninio vaizdo 
suksukūūrimui;rimui;

►► TIFF formatas (ar kitas fototechnika sukuriamas formatas);TIFF formatas (ar kitas fototechnika sukuriamas formatas);
►► Skiriamoji geba nuo 150Skiriamoji geba nuo 150--600 DPI (pie600 DPI (pieššiniams, briniams, brėžėžiniams, iniams, 

tapybos, tekstiltapybos, tekstilėės ir kt. eksponatams) iki 1200s ir kt. eksponatams) iki 1200--2400 DPI 2400 DPI 
(skaidr(skaidrėėms, negatyvams).ms, negatyvams).



Archyvinis, iArchyvinis, iššvestinis vaizdasvestinis vaizdas

►► Koreguotas originalus skaitmeninis vaizdas;Koreguotas originalus skaitmeninis vaizdas;
►► TIFF formatas;TIFF formatas;
►► RGB spalvinRGB spalvinėė erdverdvėė;;
►► Skiriamoji geba nuo 150Skiriamoji geba nuo 150--600 DPI (pie600 DPI (pieššiniams, briniams, brėžėžiniams, iniams, 

tapybos, tekstiltapybos, tekstilėės ir kt. eksponatams) iki 1200s ir kt. eksponatams) iki 1200--2400 DPI 2400 DPI 
(skaidr(skaidrėėms, negatyvams).ms, negatyvams).



Vaizdai, skirti duomenVaizdai, skirti duomenųų bazibaziųų
vievieššosioms prieigomsosioms prieigoms

►► JPEG formatas;JPEG formatas;
►► RGB spalvinRGB spalvinėė erdverdvėė;;
►► Skiriamoji geba 72 DPI;Skiriamoji geba 72 DPI;
►► Naudojami trys dydNaudojami trys dydžžiai:iai:

Didelis.Didelis. Plotis / aukPlotis / aukšštis 800 pikselitis 800 pikseliųų;;
MaMažžas. Plotis / aukas. Plotis / aukšštis 500 pikselitis 500 pikseliųų;;
Ikona. Plotis / aukIkona. Plotis / aukšštis 90 pikselitis 90 pikseliųų..



RIS: RinkiniRIS: Rinkiniųų informacininformacinėė sistemasistema
IRIS: InternetinIRIS: Internetinėė rinkinirinkiniųų informacininformacinėė sistema sistema 

e. Paveldas: Lietuvos kulte. Paveldas: Lietuvos kultūūros paveldo virtuali bibliotekaros paveldo virtuali biblioteka

RIS

IRIS
www.rinkinys.ldm.lt

e. Paveldas
www.epaveldas.lt



IRIS: InternetinIRIS: Internetinėė rinkinirinkiniųų informacininformacinėė
sistemasistema



IRIS: InternetinIRIS: Internetinėė rinkinirinkiniųų informacininformacinėė
sistemasistema



e. Paveldas: Lietuvos kulte. Paveldas: Lietuvos kultūūros paveldo ros paveldo 
virtuali bibliotekavirtuali biblioteka



SvarbuSvarbu

►► ĮĮtraukti reikiamus specialistus;traukti reikiamus specialistus;
►► Skirti didelis dSkirti didelis dėėmesmesįį eksponateksponatųų atrankai;atrankai;
►► Parengti eksponatParengti eksponatųų apraapraššus;us;
►► Vengti nereikalingo dokumentVengti nereikalingo dokumentųų dubliavimo; dubliavimo; 
►► Dokumentuoti visDokumentuoti visąą procesprocesąą;;
►► Audituoti vieAudituoti vieššąąsias duomensias duomenųų bazes.bazes.
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s_kvietkauskiene@yahoo.coms_kvietkauskiene@yahoo.com


