Estijos Respublikos virtualiø parodø sistema www.virtuaalmuuseum.ee
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TRUMPA SKAITMENINIMO PROCESO
ESTIJOJE APÞVALGA

Kultûros paveldo skaitmeniniu saugojimu Estijoje susirûpinta dar 2002 m., pradëjus rengti susitikimus ðia tema.
2003 m. pr. buvo sudaryta darbo grupë Estijos skaitmeninimo strategijai parengti. 2004 m. Estijos kultûros ministras
patvirtino „Nacionalinæ Estijos kultûros paveldo skaitmeninio iðsaugojimo strategijà 2004–2007 m.“ bei strategijos priemoniø planà. Buvo ásteigti skaitmeninimo kompetencijos centrai, kurie padëjo atminties institucijoms siekti ir taikyti bendrus standartus, skirtus kultûros paveldui skaitmeninti ir apraðyti. 2005 m. pab. pradëta rengti nauja skaitmeninimo strategija, kuri patvirtinta 2007 m. („Skaitmeninis kultûros paveldas 2007–2010 m.“).
Estijoje vykdomi kultûros paveldo bendros skaitmenininës
informacijos iðsaugojimo infrastruktûros vystymo projektai,
kuriø tiklai yra ðie:
√ nacionaliniø archyvø skaitmeninës archyvø sistemos vystymas pagal Nacionalinæ skaitmeninio archyvavimo strategijà;
√ skaitmeninës talpyklos DIGAR Nacionalinëje bibliotekoje sukûrimas;
√ valstybinio sektoriaus skaitmeninës medþiagos iðsaugojimo gairës (iðleido Estijos Respublikos Nacionalinis archyvas).
√ metaduomenø standartø nustatymas: metaduomenø, skirtø
skaitmeninimui, bei administracinës, techninës ir vieðos prieigos kontrolës metaduomenø (koordinuoja Estijos Respublikos
kultûros ministerija).
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√ Kultûros paveldo objektø skaitmeninio iðsaugojimo
nacionalinëje strategijoje taip pat numatytas bendros skaitmeninës talpyklos infrastruktûros, skirtos visoms atminties
institucijoms, sukûrimas (galimybiø studija parengta 2006 m.,
koordinuojant Estijos Respublikos kultûros ministerijai).
Bendros pastangos nustatant standartus, gaires ir gerosios
praktikos pavyzdþius Estijoje ypaè sëkmingos ir padeda siekti nacionalinës strategijos tikslø.
Prie Estijos Respublikos kultûros ministerijos veikia Kultûros paveldo skaitmeninio turinio iðsaugojimo taryba, kuri koordinuoja kultûros paveldo skaitmeninimà ir skaitmeninio turinio saugojimà Estijoje. Kol kas tik Nacionalinë biblioteka ir
Nacionalinis archyvas turi juridinius ápareigojimus kurti ir saugoti skaitmeninius vaizdus. Muziejai, tyrimø institutai taip
pat prisideda prie skaitmeninimo proceso plëtros ir spartinimo.

SKAITMENINIMO KOMPETENCIJOS
CENTRAI ESTIJOJE
√
√
√
√

Estijos
Estijos
Estijos
Estijos

nacionalinë biblioteka;
istorijos archyvas;
visuomeninis nacionalinis radijas;
valstybinis Konservavimo centras „Kanut“.

Estijos nacionalinë biblioteka www.nlib.ee skaitmenina leidinius ir dokumentus, senus laikraðèius, þemëlapius, miesto planus, mikrofilmus ir kt. Bibliotekos portale rodomos bibliotekos virtualios parodos, skaitmeninis archyvas (DIGAR), taip
pat bendradarbiaujama su Europeana, jai teikiama informacija.
Visi Estijos valstybiniame Konservavimo centre „Kanut“.
(www.kanut.ee) restauruojami objektai yra skaitmeninami. Jø
ávairovë didelë: meno kûriniai, rankraðèiai, laikraðèiai, fotografijos, tyrimø medþiaga, skaidrës ir kt. Centras konsultuoja skaitmeninimo, kolekcijø tvarkymo klausimais.
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ESTIJOS RESPUBLIKOS
VIRTUALIØ PARODØ SISTEMA
www.virtuaalmuuseum.ee.
Bendradarbiaujant Kultûros ministerijai, Tartu dailës muziejui, bendrovei „Artaxis“ ir restauravimo centrui „Kanut“,
2006 m. pradëtas ágyvendinti VNS (Virtualiø parodø sistemos) projektas. Naudojantis ðia sistema, sukurta pirmoji virtuali meno paroda „Estijos modernizmas“ (2006 m.).
Sukurta programinë áranga, kuria naudodamiesi muziejai
sistemoje gali pateikti iðsamius duomenis apie pristatomus
objektus, susieti keletà vaizdø su vienu áraðu. Ði sistema uþtikrina geresnæ prieigà prie muziejø kolekcijø, gali bûti pritaikoma ávairiems poreikiams ir skirtingoms kalboms.
Estijos Respublikos virtuali parodø sistema leidþia muziejams sukurti daug ávairaus dizaino virtualiø parodø vienoje
erdvëje. Tai nauja galimybë prieiti prie muziejø kolekcijø. Tam
nebûtina prisijungti prie sistemos (online). Yra galimybë sukurti kità versijà: reikia tik informacijà iðsaugoti CD ar kitoje
laikmenoje ir tada, atsijungus nuo sistemos (offline), ja galima naudotis pagal savo poreikius.
Sistemoje nëra galimybës ieðkoti atskirø eksponatø, paieðka galima tik áëjus á virtualios parodos puslapá. Ðiuo metu
pateikiamos 5 virtualios parodos. Taip pat sistemos pagrindiniame puslapyje pateikiamas Stiklo muziejaus raktiniø þodþiø debesis, leidþiantis greièiau pastebëti gausiausias arba
tà patá raktaþodá atitinkanèias objektø grupes. Narðant svetainëje, atsitiktine tvarka rodomi trumpi eksponatø apraðai
ir paveikslëliai (random example).

SKAITMENINIS MENO MUZIEJUS
http://digikogu.ekm.ee
Internete publikuojamas Skaitmeninis meno muziejus (Digital Art Museum) http://digikogu.ekm.ee – vieða prieiga prie
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Estijos Respublikos Skaitmeninis meno muziejus http://digikogu.ekm.ee

Estijos dailës muziejaus kolekcijø eksponatø skaitmeniniø
vaizdø ir jø apraðø. Portale galima paprasta ir iðplëstinë
paieðka, objektai skirstomi pagal þanrus, istorinius laikotarpius ir priklausomybæ muziejaus filialams. Objekto apraðas
nedidelis – tik apie 10 laukø (eiluèiø). Pateikiamas ir paveikslëlis, kurá galima padidinti. Portalo kûrimà ið dalies finansavo Europos Sàjungos programa „Kultûra 2000“.

ESTIJOS INFORMACINË MUZIEJØ
SISTEMA M U IS
www.muuseum.ee
Estijos Informacinë muziejø sistema MuIS (Information
System of Estonian Museums) teikia iðsamià, ávairiapusæ informacijà apie Estijos Respublikos muziejus ir jø kolekcijas. Èia
publikuojamos ir specialiai leidiniui parengtos apþvalginio
pobûdþio publikacijos. Vienas ið sistemos kûrëjø tikslø –
standartizuoti skirtingus skaitmeninimo árankius ir pavyzdþius.
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ESTIJOS FOLKLORO SERVERIS
www.folklore.ee
Estijos folkloro serveryje saugomos ávairios duomenø bazës: liaudies muzikos garso áraðai, vaizdo áraðai, patarlës, rankraðèiai, folkloro kalendorius ir kt.
Tekstà pagal informacijà, skelbiamà Estijos Respublikos kultûros ministerijos interneto svetainëje www.kul.ee ir kituose
publikacijoje paminëtuose Estijos Respublikos interneto leidiniuose
(þiûrëta 2009-09-02), parengë Giedrë Stankevièiûtë
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