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Pristatymo turinys

1. Standartų grupių reikalingų muziejų eksponatų aprašų

sudarymui ir viešinimui apžvalga.

2. Duomenų struktūrų ir turinio standartai:

► CIDOC CRM

► CDWA / VRA Core / CCO

► Spectrum

3. Duomenų apsikeitimo standartai.

4. Duomenų reikšmių standartai (kontroliuojami žodynai).

5. Išvados ir apibendrinimas.



Standartų grupių apžvalga

+++TEI P5
+Lido
+Spectrum XML
+Museumdat
+VRA Core XML  
+++DUBLIN CORE XML 
+++EDM
+++ESE
+CDWA LITE XML

+EAD XML
++MARCXML

Duomenų apsikeitimo standartai 

+DACS 
+SPECTRUM 
+CCO 

+AACR 

Duomenų turinio standartai 

+++ULAN 
+CONA 
+AAT 
+TGN
++TGM 

+LCNA 
+LCSH 

Duomenų reikšmių standartai 

+FRBRoo
+VRA Core
+CDWA 
+++DUBLIN CORE

+EAD
++MARC

+++CIDOC

Duomenų struktūrų standartai

MuziejaiArchyvaiBibliotekos



Duomenų struktūrų standartai

CIDOC-CRM struktūra (86 esyb÷s, 137 ryšiai)

Supaprastintas CIDOC CRM modelis



Duomenų struktūrų standartai
CIDOC-CRM LIMIS kontekste

• Kuriant LIMIS sistemą atsižvelgiama į CIDOC CRM 

pateikiamas rekomendacijas ir išskirtas gerąsias praktikas. 

LIMIS bus suderinamas su CIDOC CRM modeliu.

• Suderinamumas su CIDOC CRM standartu galutiniam 

naudotojui nesuteiks jokių nepatogumų. Sistema informaciją

pateiks muziejininkui suprantamais pjūviais ir terminais. 

Naudotojui visiškai nereik÷s žinoti CIDOC CRM specifinių

terminų, klasių ar suprasti ryšius tarp jų. CIDOC CRM 

savyb÷s labiausiai išryšk÷s eksportuojant duomenis į

formatus, kurie yra paremti CIDOC modeliu (LIDO).



Duomenų struktūrų standartai
Spectrum

Didžiojoje Britanijoje plačiai naudojamas standartas 
apibr÷žiantis gerąsias praktikas muziejų veiklos procese

• Standartą sudaro 22 procedūros ir procedūroms reikalingi 

laukai.

• Universalus – minimaliai priklausomas nuo muziejaus tipo.

• Akcentuojama apskaita, bet ne aprašas.



Duomenų struktūrų standartai
CDWA / CCO / VRA

Trys tarpusavyje glaudžiai susiję standartai, skirti aprašyti kultūros 

paveldo eksponatus, jų nuotraukas bei kontroliuojamus žodynus

CDWA

• Categories for the Description of Works of Art

• 532 laukų, 12 privalomų

VRA Core

• Visual Resource Association

• 17 laukų

CCO

• Cataloging Cultural Objects

• 116 laukų, 12 privalomų (CDWA Core + VRA Core)



Duomenų struktūrų standartai
CDWA / CCO / VRA

AktoriaiAsmenys
Įmon÷s ir 
kolektyvai

Geografin÷s
vietov÷sFizin÷s vietos

Administracin÷s 
vietov÷s

Bendros sąvokos Temos

Eksponato

aprašas

Nuotraukos

aprašas

Šaltinio 
aprašas

Supaprastintas CDWA / CCO modelis



Duomenų struktūrų standartai
CDWA / CCO / VRA LIMIS kontekste

• Atskirai nei vienas standartas nesudaro visumos, tačiau 

kartu aprašo pilniausią ir tarpusavyje suderinamą esybių, 

ryšių, laukų aibę.

• Akcentuojamas meno objektų aprašymas.

• Kokybiškas ir pilnas aprašymas su daugybe pavyzdžių bei 

rekomendacijų.

• Laukų atitikmenys tarp: CDWA, CCO, CDWA Lite, VRA 4.0 

XML, MARC/AACR, MODS, Dublin Core, DACS, EAD, 

Object ID, CIMI, FDA Guide.



Duomenų apsikeitimo standartai

• DUBLIN CORE

• VRA Core XML

• ESE (ePaveldas, Europeana)

• EDM (Europeana)

• CDWA Lite

• Museumdat

• Lido (Athena)

• Spectrum XML



Duomenų reikšmių standartai (kontroliuojami žodynai)

Kontroliuojamų žodynų standartai:
• ISO 2788 - vienakalbis

• ISO 5964 - daugiakalbis

• ANSI/NISO Z39.19 – vienakalbis

Kontroliuojamų žodynų tipai:
• Kontroliuojamas sąrašas

• Sinonimų žiedas

• Taksonomija

• Tezauras



Duomenų reikšmių standartai
Getty tezaurai

• AAT – art and architecture

• TGN – thesaurus of geographic names

• ULAN – union list of artists names 

• CONA – cultural objects name authority



Išvados ir apibendrinimas (I)

LIMIS Centro pateikti laukų sąrašai ir tezaurai:
▪ Atspirties taškas esybių ir ryšių identifikavimui

CDWA/CCO/VRA:
▪ LIMIS duomenų struktūros pagrindas

▪ Bendros terminologijos pagrindas

▪ Pirminis laukų verifikavimo šaltinis

▪ Susiejimas su kitais standartais

▪ “Gerųjų praktikų” šaltinis (kaip ir kiti standartai)

▪ Išsamiausias eksponatų aprašo pavyzdžių šaltinis



Išvados ir apibendrinimas (II)

Duomenų apsikeitimo standartai:
▪ Dublin Core Simple XML – kaip universalus standartas

▪ ESE – ePaveldas, Europeana

▪ LIDO – Athena

Getty tezaurai:
▪ Tezauro duomenų struktūros pagrindas

▪ Tezauro loginio padalinimo pagrindas

▪ Kokybiškos tezauro struktūros pavyzdys (Z39-19 standarto 

įgyvendinimas)



Klausimai?



Ačiū už d÷mesį!


