Latvijos nacionalinë skaitmeninë biblioteka „Letonica“ www.letonica.lv
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TRUMPA LATVIJOS KULTÛROS
PAVELDO SKAITMENINIMO
PROCESO APÞVALGA
Vystantis ðiuolaikinëms technologijoms, kuriantis þiniø visuomenei ir didëjant interneto reikðmei, Latvijoje ágyvendinamas didelis XXI a. projektas – „Latvijos kultûros paveldo portalas“. Pagrindinis jo tikslas – sukurti portalà, kuris kiekvienam
interneto vartotojui sudarytø galimybæ per vieðà prieigà susipaþinti
su skaitmeniniais Latvijos kultûros paveldo iðtekliais.
„Latvijos kultûros paveldo portalas“ apima:
√ Integruotà valstybës bibliotekø informacijos sistemà (State Integrated Library Information System);
√ Nacionalinæ skaitmeninæ bibliotekà „Letonica“ (National Digital Library Letonica);
√ Bendrà valstybës archyvø informacijos sistemà (State Archives Unified Information System);
√ Jungtiná nacionaliniø muziejø rinkiniø katalogà (Joint
Catalogue of the National Holdings of Museums);
√ Bibliotekø vieðosios kompiuteriø prieigos programà (Library Public Access Computing Program);
√ Skaitmeniná kultûros þemëlapá (Digital Cultural Map);
√ Kûrybiniø industrijø ir kultûros edukacijos valdymo sistemà (Management System for Development of Creative Industry and Cultural Education);
√ Latvijos nacionalinæ skaitmeninæ enciklopedijà (Latvian
National Digital Encyclopaedia).
„Latvijos kultûros paveldo portalà“ numatyta susieti su vie53
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Ið kairës: Latvijos Respublikos Jungtinis nacionaliniø muziejø rinkiniø katalogas
www.nmkk.lv ir Latvijos Respublikos muziejø kolekcijø duomenø bazë www.imuzejs.lv

ninga pasaulio ir Europos elektroniniø duomenø baze. Jis turëtø
tapti prieinamu plaèiam pasaulio interneto vartotojø ratui.
Latvijos valstybës agentûra „Kultûros informacijos sistemos“
(Culture Information Systems, interneto prieiga www.kis.gov.lv)
buvo ásteigta skaitmeninimo projektams visose atminties institucijose vykdyti. Ji yra atskaitinga Kultûros ministerijai.
Agentûros tikslas – saugoti informacijos iðteklius ir kultûros vertybes, esanèias archyvuose, bibliotekose ir muziejuose
bei teikti vieðà prieigà prie jø. Ði agentûra vykdo projektus
„Integruota valstybës bibliotekø informacijos sistema“, „Bendra
valstybës archyvø informacijos sistema“, „Jungtinis nacionaliniø
muziejø rinkiniø katalogas“, „Bibliotekø vieðosios kompiuteriø prieigos programa“ ir „Skaitmeninis kultûros þemëlapis“.

JUNGTINIS NACIONALINIØ MUZIEJØ
RINKINIØ KATALOGAS
www.nmkk.lv
Latvijos Jungtinis nacionaliniø muziejø rinkiniø katalogas
(www.nmkk.lv) sukurtas 2006 metais. Jis skirtas visiems Latvijos muziejams (Latvijoje yra 110 muziejø, tarp jø 80 savivaldybiø, 25 valstybës ir 5 privatûs. Muziejuose saugoma
daugiau kaip 5 mln. eksponatø, o lankytojai ekspozicijose,
parodose turi galimybæ pamatyti tik apie 5 jø procentus).
Kiekvienas muziejus turi galimybæ skaitmeninti savo eksponatus ir informacijà apie juos pateikti internete – Jungti54
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niame nacionaliniø muziejø rinkiniø kataloge. Pradedant kurti
ðá katalogà, visuose muziejuose suformuota reikalinga materialinë ir techninë bazë – ávestas interneto ryðys, nupirkta
bûtina techninë áranga (skaitmeninës kameros, skeneriai ir
kt). Muziejø darbuotojai apmokyti dirbti su jungtiniu katalogu, dalis – ir su skaitmeninëmis kameromis. Finansavimà
jungtiniam katalogui sukurti skyrë Latvijos Vyriausybë bei
Europos Sàjungos fondai.
Kataloge galima paprasta ir iðplëstinë paieðka. Taip pat
galima rinktis ið muziejø ar kolekcijø sàraðø. Kûriniø apraðas gana platus (daugiau nei 20 laukø), taèiau paveikslëlis
prie apraðo ne visada pateikiamas. Angliðka versija numatyta,
bet neveikia. Duomenys apie suskaitmenintø objektø skaièiø
ir svetainës lankomumà nepateikiami.

LATVIJOS NACIONALINË SKAITMENINË
BIBLIOTEKA „LETONICA“
www.letonica.lv
„Letonica“ – Latvijos nacionalinë skaitmeninë biblioteka
(www.letonica.lv). Projektà vykdo Latvijos nacionalinë biblioteka, prisideda „Microsoft Latvia“. Tikslas – nacionalinio
kultûros paveldo skaitmeninimas visose atminties institucijose, turinio telkimas ir kartotekos pervedimas á duomenø bazes bei skaitmeniniø leidiniø saugojimas. Nuo 2006 m. „Letonica“ tapo skaitmenintø kûriniø valdymo sistema, kurioje
naudojami standartai taikomi ir kitose ástaigose, kurios uþsiima
kultûros paveldo skaitmeninimu.

LATVIJOS MUZIEJØ KOLEKCIJØ
DUOMENØ BAZË
www.imuzejs.lv
Latvijos muziejø kolekcijø duomenø bazëje (prieiga internete
www.imuzejs.lv) pristatomos 7 Latvijos muziejø kolekcijos
55
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(Latvijos architektûros muziejaus, Latvijos gamtos muziejaus,
Nacionalinio Latvijos dailës muziejaus, Nacionalinio Latvijos
istorijos muziejaus, Adrejs Upîts memorialinio muziejaus,
Ojârs Vâcietis memorialinio muziejaus ir Tukumo muziejaus).
Duomenø bazëje jau yra pateikta informacija daugiau kaip
apie 128 tûkst. objektø. Eksponatø apraðai nëra labai iðsamûs (kiekvienà jø sudaro apie 15 eiluèiø), paveikslëlius galima padidinti.

LATVIJOS KULTÛROS ÞEMËLAPIS
www.kulturaskarte.lv
Latvijos kultûros þemëlapis (www.kulturaskarte.lv) teikia
ávairiapusæ informacijà apie Latvijos Respublikos regionø kultûrinio gyvenimo procesus ir institucijas – jø darbo laikà,
iðsidëstymà, veiklos pobûdá, infrastruktûrà, planuojamà plëtrà,
darbuotojus. Tai pirmoji tokia skaitmeninë duomenø bazë
Baltijos valstybëse.
Tekstà pagal informacijà, skelbiamà Latvijos Respublikos kultûros ministerijos, valstybinës agentûros „Kultûros informacinës sistemos“ interneto leidiniuose www.km.gov.lvs ir www.kis.gov.lvs,
bei kituose publikacijoje paminëtuose interneto leidiniuose,
parengë Giedrë Stankevièiûtë
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