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• Kokią informaciją siųsti portalui?

• Kaip skelbti renginius kalendoriuje? 



Pagrindinė informacija apie muziejų

• Bendra informacija apie muziejų

• Renginiai

• Edukacija

• Leidiniai

• Projektai



Bendra informacija

Keitėsi muziejaus telefonas? 

El. pašto adresas?

Pavadinimas ? 

Vadovas? 

Paslaugų kainos?

Darbo laikas?

Priklausomybė (savivaldybės, 
žinybinis...)? 

Įsteigėte padalinį? 

Uždarėte ekspoziciją? 

Praneškite apie tai el. p. 
muziejai@gmail.com.

Ar Jūsų padaliniai taip pat 
atsiunčia šią informaciją?

mailto:muziejai@gmail.com


Nuotraukos

Atnaujinamiems muziejų 
puslapiams  reikia naujų 
didesnių nuotraukų. 

1. Dydis  – iki 1000 pikselių

2. Pavadinimas

3. Autoriaus vardas, pavardė

Portale šiuo metu neskelbiamos 
didesnės nei 800 pikselių 
nuotraukos.

Siųskite nuotraukas el. p. 
muziejai@gmail.com.

Ar Jūsų padaliniai taip pat 
atsiunčia nuotraukų?
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Virtualios parodos

• Anotacija

• 20-60 nuotraukų

Nuotraukos

1. Dydis  – iki 800–1000 pikselių

2. Pavadinimas

3. Autoriaus vardas, pavardė

Pirmenybė teikiama eksponatams  iš 
muziejaus rinkinių (ne renginiams, ne 
edukacijai)



Muziejų leidiniai

•Viršelio nuotrauka

•Bibliografiniai duomenys

Pavadinimas, autorius... metai, 
puslapių skaičius, tiražas

Viršelio dailininkas
Nuotraukos autorius

Anotaciją galima įvesti į kalendorių

Pakanka el. p. atsiųsti nuorodą, kad 
savo svetainėje prie leidinių 
įvedėte naują knygą 



Edukacija

Moksleiviams

Šeimoms, 

Suaugusiesiems

•Suredaguoti

•Pranešti naujienas

•Patikrinti, ar nepasenusi

Be tėvų sutikimo atpažįstamų 
vaikų nuotraukų neskelbiame.



Renginių kalendorius

Laukiame renginių kalendoriuje



Renginių kalendorius

Naujienos:

Galima skelbti iki 4 nuotraukų

Nebereikia du kartus įvesti renginio 
pavadinimo, vietos ir datos



Renginio skelbimas

Renginio pobūdį rašykite ir prie pavadinimo.

Nenurodykite rajono, jei savo muziejų radote 
sąraše.

Renginio pabaigos valandą rašykite tik 
neįprastos trukmės renginiams (ilgiems, 
vykstantiems naktį ir pan.).

Nurodykite mėnesį ir dieną, iki kada 
eksponuojama paroda.

Įkelkite nemaketuotą tekstą ir maketuokite 
kalendoriuje.

Nebereikia du kartus įvesti renginio 
pavadinimo, vietos ir datos.

Nuotraukos nerodomos, kol neparašytas 
pavadinimas.

Nurodykite autorių.



Vienas renginys – vieną kartą

• Paskirti atsakingą darbuotoją, kad renginiai 
neliktų nepaskelbti ir kad tas pats renginys 
nebūtų paskelbtas du kartus 

• Geriau atsiųsti el. p. muziejai@gmail.com 
trumpą žinią „pas mus vyks renginys“ negu 
išvis niekaip nepaskelbti 

• Paskelbtą žinią galima (ir reikia!) taisyti ir 
papildyti
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Kiekvienas renginys 

turi savo numerį –

bet kada galima 

susirasti informaciją 

ir papildyti, ištaisyti, 

paskelbti nuotrauką 

ar įspūdžius 

renginiui pasibaigus.



Administratoriaus svajonės...

• ...kad tekstą įkeltumėte nemaketuotą
• ...kad kabutės būtų lietuviškos (Alt + 0132 ir Alt + 0147). 

Pavyzdys: koncertas „Meilės filosofija“ 
• ...kad brūkšniai būtų lietuviški (Alt + 0150). Pavyzdys: 

paroda „Trijų milijonų aistra – krepšinis“ 
• ...kad vieną renginį įvestumėte tik vieną kartą (yra galimybė 

redaguoti)
• ...kad nuotraukos būtų mažesnės (800 pikselių)
• ...kad tekstai būtų suredaguoti (www.vlkk.lt)
• ...kad datos formatas būtų: 2011 m. spalio 20 d.
• ...svarbiausia – atsiųsti informaciją. 



Ačiū už dėmesį.

Rasa Strolytė
muziejai@gmail.com
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