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BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 



„EuropeanaPhotography“: fotografijos istorija ir 
istorija fotografijoje 

 
 

 2012 m. vasario 1 d. – 2015 m. sausio 31 d.  
 

Daugiau nei 430 000 pirmojo fotografijos šimtmečio                            
(1839–1939 m.) fotografijų, iš kurių 336 000 jau matomos 

„Europeanoje“ 
 
 
  
 



Projektą sudaro septynios darbo grupės:  
 

• projekto valdymas,  

• temos, rinkiniai ir turinys,  

• skaitmeninimas ir katalogizavimas, 

•  siejimas ir daugiakalbiškumas, 

•  metaduomenų kaupimas ir pateikimas,  

•  tęstinumas ir intelektinės nuosavybės teisės, 

•  sklaida 



 
 
 
 

Projekto veiklas Lietuvoje organizuoja ir koordinuoja Lietuvos 
dailės muziejaus filialas LM ISC LIMIS 

 
Lietuvos muziejai projektui pateikė daugiau nei 20 000 senųjų 

fotografijų, iš kurių 18 180 jau matomos „Europeanoje“ 
 

Projekto veiklose dalyvavo 86 Lietuvos muziejų darbuotojai 



PROJEKTO DALYVIAI 



22 partneriai iš 13 Europos valstybių 



Projekte dalyvauja 35 Lietuvos muziejai 

Aleksandro Stulginskio universiteto muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, 

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus, Biržų krašto muziejus 

„Sėla“, Juozo Naujalio memorialinis muziejus, Kauno IX forto muziejus, 

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejus, Kretingos muziejus, 

Kupiškio etnografijos muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos liaudies 

buities muziejus, Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus, Kauno miesto 

muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Marijampolės kraštotyros 

muziejus, Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus, Molėtų krašto muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 

muziejus, Nalšios muziejus, Panevėžio kraštotyros muziejus, Rietavo 

Oginskių kultūros istorijos muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Šiaulių 

„Aušros“ muziejus, Tauragės krašto muziejus, Ukmergės kraštotyros 

muziejus, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Vilkaviškio krašto 

muziejus, Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus, Vyskupo 

Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus, Zarasų krašto muziejus, Žemaičių 

muziejus „Alka“, Žemaičių dailės muziejus, Žemaičių vyskupystės muziejus 

  

  
 



 
Projekto „EuropeanaPhotography“ svetainės pirmasis   
puslapis – www.europeana-photography.eu/ 



Projekto paskyra socialiniame tinkle „Facebook“ 



Informacija svetainėje www.emuziejai.lt 



PROJEKTO SKLAIDA 



Projektui „EuropeanaPhotography“ skirti                                                                     
2013 m. rugsėjo 9–11 d. Vilniuje vykę renginiai 

 

Projekto plenarinio susitikimo dalyviai. V. Aukštaičio nuotr.                         

Fotografuota  1910–1920-ųjų ICA fotokamera 



Tarptautinė konferencija „Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“ 
 

Konferencijos dalyviai. 



Kilnojama stendinė paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos 
valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo 

aplinka“ 

Pagrindinės temos: 
 
 XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos tautinis 

judėjimas;  
 dvarai ir kilmingieji; 
 valstybės ir politikos veikėjai; 
 dvasininkai; 
 iškilūs lietuvių kalbininkai, rašytojai, 

žymiausi kultūros, visuomenės veikėjai; 
 svarbūs Lietuvos įvykiai, paminėjimai; 
 Žemaičių vyskupystės realijos 



Lietuvos dailės muziejuje rugsėjo 11 d.–spalio 7 d. 
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje spalio 7 d.–spalio 22 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Klaipėda) nuo spalio 23 d. iki lapkričio 11 d. 
Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Vilnius) 2013 m. lapkričio 20 d – gruodžio 
15 d. 
Anykščių sakralinio meno centro Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 2013 m. gruodžio 
17 d. – 2014 m. sausio 6 d. 
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2014 m. sausio 6–vasario 1 d. 
Kauno miesto muziejuje 2014 m. vasario 4 d. – kovo 8 d 
Šakių rajono Gelgaudiškio dvaro rūmuose 2014  m. kovo 12 d. – liepos 4 d. 
Birštono muziejuje 2014 m. liepos 4 d.–rugpjūčio 29 d.  
Alytaus kraštotyros muziejuje  2014 m. rugsėjo 16 d.–spalio 16 d.  
Jonavos krašto muziejuje 2014 m. lapkričio 7 d.–gruodžio 2 d. 
 

Paroda eksponuota: 



Paroda „Visos mūsų vakar dienos“ (ang. „All our yesterdays“)  



Virtuali parodos versija: 
http://www.earlyphotography.eu/Europeana.html 



Viešojo naudojimo (ang. public domain) kūriniai 



Informacijos matomumas ir lankomumas 



KAIP PROJEKTĄ VERTINA JAME DALYVAVĘ 
LIETUVOS MUZIEJAI? 



Projekte dalyvavusių Lietuvos muziejų projekto vertinimo 
dešimtbalėje sistemoje vidurkis – 9,13. 

 

Mažiausias projekto vertinimo balas – 7,  

didžiausias – 10. 

 

Visi, išskyrus vieną muziejų, dalyvautų tokiame projekte 
antrą kartą, nebent kitokį sprendimą lemtų strateginiai 
įstaigos planai, ribotos fizinės, techninės galimybės. 

 



Dalyvavimo projekte motyvacija: 
 
 
 

• nauja, įdomi patirtis; 

• intensyvesnė skaitmeninimo veikla; 

• įsitraukimas į LIMIS veiklą;  

• galimybė tapti bendro tarptautinio projekto dalimi; 

• muziejuje saugomų kultūros artefaktų ir jų tyrimų sklaida 
europiniame kontekste; 

• galimybė paviešinti ikonografijos rinkinį; 

• galimybė suskaitmeninti negatyvus; 

• fotografijų sklaida, prieiga internete; 

• muziejaus reprezentavimas; 

• galimybė įsigyti papildomos įrangos;  

• įsipareigojimai; 

• papildomas uždarbis 



Kilusios problemos:  
 

• laiko trūkumas; 

• pasikeitę darbų atlikimo terminai; 

• darbuotojų kaita; 

• muziejaus renovavimas ar kitos vidinės permainos; 

• lėtas internetas; 

• reikiamos technikos neturėjimas; 

• LIMIS sistemos trikdžiai, atnaujinamai; 

•  neaiškumai su klasifikatoriais; 

• neaiškumai su autorių teisėmis; 

• skaitmeninių vaizdų apdorojimas; 

• per daug suplanavome, labai daug laiko užėmė metaduomenų suvedimas, 
informacijos tikslinimas; 

• darbo įgūdžių trūkumas, padarytos klaidos, kurias reikėjo ištaisyti; 

• dėl fotografijų rinkinio dydžio, menko ištirtumo buvo sudėtinga padaryti 
atranką bei pateikti išsamius eksponatų aprašus; 

• fotografijų metrika, sukūrimo datos identifikavimas; 

• įdarbintas vienas žmogus, o projekte dirbo keli kolegos 

 



 

Apibendrinimas: 

 

• daugeliui Lietuvos muziejų EP – pirmasis skaitmeninimo projektas; 

• vienam – vienas iš pagrindinių akcentų, įgyvendintant projektą 
„Europos paveldo dienos 2012, 2013, 2014ʺ; 

• postūmis atidžiau ištyrinėti, susisteminti, patikslinti informaciją apie 
muziejuose saugomas senąsias fotografijas; 

•  galimybė jas suskaitmeninti ir pristatyti visuomenei; 

• dalis į rinkinius neįtrauktų fotografijų buvo identifikuotos ir papildė 
muziejų rinkinius; 

• muziejai, juose saugomi fotografijos rinkiniai sulaukė papildomo 
dėmesio 

 

 

 



SUSKAITMENINTA, PAVIEŠINTA. 
KAS TOLIAU? 



Kur galėtumėte panaudoti suskaitmenintas senąsias fotografijas? 

• Leidiniuose; 

• edukacinėse programose; 

• mokslo tiriamajam darbui; 

• trūkstamos medžiagos paieškai; 

• virtualioms ir stendinėms parodoms; 

• fototapetų gamybai; 

• patogiau ieškoti reikiamos informacijos; 

• būtų galima išleisti pasirinkto laikotarpio Lietuvos fotografijų rinkinį; 

• paprastesnė nuotraukų paieška ir peržiūra; 

•  mažiau naudojami originalai; 

• kituose skaitmeninimo projektuose. 



PROJEKTO PLĖTROS GALIMYBĖS IR 
TĘSTINUMAS 



 

 

 

Š. m. lapkričio 6 d. Bratislavoje (Slovakija) vykusiame plenariniame 
projekto „EuropeanaPhotography“ susitikime oficialiai paskelbtas 
projekto partnerių steigiamo tarptautinio Fotokonsorciumo (ang. 
Photoconsortium), siekiančio stiprinti fotografijos kultūros bei 
fotografinio paveldo sklaidą, įkūrimas ir patvirtintas pirmasis jo narių 
suvažiavimas.  

 

Asociacijos vadovais išrinkti „EuropeanaPhotography“ projektui 
vadovaujantys Leveno katalikiškojo universiteto prof. Frederikas Truyenas 
(Frederik Truyen) ir projekto techninė koordinatorė, Promoter direktorė 
Antonella Fresa.  

 

Kiti partneriai, įskaitant Lietuvos dailės muziejų, tapo asociacijos 
vykdančiosios tarybos nariais. 



www.photoconsortium.net/ 



 

 

 

 

 

 

Viktorija Jonkutė 

El. paštas: viktorija@limis.lt 


