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Primename, kad kiekvien� tre�iadien� Lietuvos muziej� informacijos, 
skaitmeninimo ir LIMIS centre (Bokšto g. 5, Vilnius) vyksta MUZIEJ� TRE�IADIENIAI, t. y. 
muziejinink� ir centro darbuotoj� susitikimai, kuriuose aptariami aktual�s klausimai, susij	 su 
Lietuvos integralios muziej� informacin
s sistemos (LIMIS) k�rimu ir diegimu Lietuvos 
muziejuose.  

 
Informuojame, kad š� tre�iadien�, balandžio 28 d., 15 val. vyks LIMIS darbo 

grupi� nari� susitikimas, kurio tema „Muziej� virtuali� parod� sistema“.  
 
Lietuvos dail
s muziejaus filialo Lietuvos muziej� informacijos, skaitmeninimo ir 

LIMIS centro darbuotoj� iniciatyva 2010 m. sukurta Virtuali� parod� sistema, kurios tikslai yra 
šie: a) sudaryti galimybes muziejams tinkamai pasirengti LIMIS sistemos �diegimui, b) �gyti 
praktini� �g�dži� eksponat� skaitmeninimo srityje; interneto naudotojams, tarp j� ir Europos 
kult�ros paveldo portalo EUROPEANA www.europeana.eu lankytojams pristatyti Lietuvos 
muziejuose sukauptas vertingas kolekcijas, tai, kuo Lietuva savita ir �domi. 

Pirmojoje virtualioje parodoje „Lietuvi� liaudies menas“ pristatomi Lietuvos 
muziejuose saugomi vertingi eksponatai iš lietuvi� liaudies meno rinkini�.  

Virtuali paroda „Lietuvi� liaudies menas“ pristatoma portale „Lietuvos muziejai“ 
www.muziejai.lt, interneto svetain
je www.emuziejai.lt (adresas internete 
http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.htm). 

Muziej� tre�iadienio metu LM ISC LIMIS bus išsamiau paaiškinta apie 
informacijos pateikim� � šios sistemos duomen� baz	, tolesnei jos pl
trai reikaling� 
klasifikatori� k�rim� ir kt. 

Instrukcija apie informacijos pateikim� � Virtuali� parod� informacin	 sistem�, 
nauj� virtuali� parod� k�rim� joje ir esam� papildym� muziejams bus atsi�sta artimiausiomis 
dienomis. 

 
Prašytume apie savo ketinim� dalyvauti susitikime iki balandžio 28 d. 13 val. 

pranešti el. paštu info@limis.lt.  
 
Išsamesn
 informacija teikiama tel.: (8 ~ 5) 261 9670, 262 1883. 
Kontaktiniai asmenys: Danut
 Mukien
, Dalia Sirgedait
, Giedr
 Stankevi�i�t
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