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Skaitmeninis kultūros paveldas 

• ES lygmeniu pripažįstama kultūros 
paveldo skaitmeninimo svarba - 
valstybės narės raginamos kurti 
palankias sąlygas skaitmeninti 
atminties institucijose saugomus 
kultūros paveldo objektus ir teikti 
visuomenei aukštos kokybės 
informacines paslaugas.  

 

• Lietuvos pažangos strategijoje 
„Lietuva 2030“ numatomas siekis 
užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo 
išsaugojimą ir sklaidą pasaulyje. 

 



Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas 

Priemones tikslas - kurti vertingą skaitmeninį 
turinį, perkeliant į skaitmeninę formą unikalius 
kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros 
kūrinius, informaciją apie svarbiausius istorijos 
ir visuomenės gyvenimo reiškinius ir teikiant 
apie juos informaciją elektroninėje erdvėje.  

Šuo metu jau baigti arba baigiami įgyvendinti 8 
kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos 
projektai. 

 

 

2007-2013 m. ES paramos panaudojimo laikotarpiu Lietuvių kultūros 
išsaugojimo bei sklaidos veikloms skirta atskira Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ 
priemonė, kurios vertė - 50 mln. Lt. 



Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema LIMIS 

Prieiga prie informacijos apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus 
per interneto svetainę www.limis.lt .  

Projektą įgyvendina Lietuvos dailės muziejus kartu su 18 nacionalinių bei 
respublikinių muziejų. 

Suskaitmeninta 20 500 eksponatų. 
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www.epaveldas.lt 

Sukurta vieninga skaitmeninė biblioteką ir vieninga vieša interneto prieiga - 
portalas www.epaveldas.lt . 

Bendradarbiavo 10 atminties institucijų. 

Suskaitmeninta 125 tūkst. objektų: 100 tūkst. dokumentinio paveldo objektų,  
11 tūkst. muzikos kūrinių, 13 tūkst. dailės kūrinių. 
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Lietuvos radijo virtuali audiobiblioteka 

Sukurtas Lietuvos radijo virtualios audiobibliotekos 
portalas www.lrvab.lrt.lt.  

Suskaitmeninta beveik 700 valandų  įrašų. 
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E. kinas 

Kuriamas portalas www.e-kinas.lt. 

Greitai ir paprastai visiems prieinama 1000 pavadinimų lietuviškos 
dokumentikos, sukurtos 1919-1961 metais. 
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Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas 
elektroninėje erdvėje  

 

 

 

Nepriklausomos Lietuvos valstybės istorinio paveldo išsaugojimas, 
skaitmeninant valstybingumo raidą atspindinčius paveldo objektus ir 
informaciją. 

 

 

 

 

 

 



Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas 
į elektroninę erdvę 

 

 

 

 

Lietuvių literatūros klasikų kūriniai - elektroninėje erdvėje, pasiekiami įvairiais 
kanalais, įvairiais įrenginiais. 

 

 

 

 

 



Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija  
internete 

Sukurta svetainė www.ldkistorija.lt, kurioje pateikiama beveik 700 istorijų 
apie prieš kelis šimtmečius išnykusį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
pasaulį. 

Profesionalių istorikų, menotyrininkų bei filologų pasakojimai, legendos bei 
mitai tinklalapyje paįvairinti gausiais grafiniais ir internetiniais sprendimais. 
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Virtuali aklųjų biblioteka 

Sukurta skaitmeninė garsinių knygų duomenų bazė ir infrastruktūra saugiam 
elektroninių leidinių platinimui. 

Regos negalią turintys žmonės prie sistemos gali prisijungti internetu ar 
mobiliaisiais įrenginiais adresu  http://elvis.labiblioteka.lt .  
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Kas toliau? 

 

 

 

Artimiausios ateities darbų planai: 

 

• Numatyti išteklius toliau kurti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir 
sprendimus, taip užtikrinant skaitmeninio turinio išsaugojimą ir sklaidą 
elektroninėje erdvėje, ir užtikrinti rezultatų sąveikumą ir sklaidą. 

• Taip pat - kurti inovatyvias, pažangias elektronines paslaugas, panaudojant 
lietuvių kultūros, kalbos, istorijos paveldo skaitmeninius produktus. 

• Planuojama nauja sritis – šiuolaikinio kultūros ir meno skaitmeninio turinio 
kūrimas, sklaida ir pritaikymas inovatyvioms elektroninėms paslaugoms, 
produktams ir sprendimams kurti. 

 

 

 

 



Dėkoju už dėmesį! 
 

www.ivpk.lt 
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