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DVIEJŲ DIENŲ SEMINARAS 

„MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ FOTOGRAFAVIMO SPECIFIKA“ 

 

2012 m. kovo 28–29 d. 

Lietuvos dailės muziejuje (Bokšto g. 5, Vilnius) 
 

 

PROGRAMA (pirmoji seminaro diena) 

 

9.50–10.00 val. Registracija. 

10.00–10.10 val. 
Įžanga: seminaro tikslai, uždaviniai ir organizaciniai klausimai. 

Danutė Mukienė, LM ISC LIMIS vedėja. 

10.10–10.45 val. 

Bendrieji reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamų kultūros paveldo objektų 

skaitmeniniam turiniui (meta duomenims ir skaitmeninėms byloms). 

Danutė Mukienė, LM ISC LIMIS vedėja. 

10.45–11.00 val. 
Eksponatų judėjimas tarp rinkinio saugotojo ir skaitmenintojo. 

Skirmantė Kvietkauskienė, LM ISC LIMIS Skaitmeninimo skyriaus vedėja 

11.00–11.15 val. Kavos pertraukėlė. 

11.15–12.00 val. 

Muziejinio eksponato fotografavimo specifika. 

Fotografavimui naudojama įranga (kameros, optika, šviesos šaltiniai). 

Antanas Lukšėnas, Lietuvos dailės muziejaus skaitmenintojas-fotografas. 

12.00–13.00 val. Pietų pertrauka. 

13.00–16.00 val. 

Plokštuminių darbų fotografavimas. 

Tūrinių darbų fotografavimas. 

Antanas Lukšėnas, Lietuvos dailės muziejaus skaitmenintojas-fotografas. 

16.00–16.30 val. Klausimai, diskusijos. 

 

 

PROGRAMA (antroji seminaro diena) 

 

9.00–11.00 val. 

Praktiniai užsiėmimai grupėse: 

 Plokštuminių objektų fotografavimas (Antanas Lukšėnas arba Vaidotas 

Aukštaitis, Lietuvos dailės muziejaus skaitmenintojai-fotografai) (I 

grupė); 

 Skulptūros fotografavimas (Tomas Kapočius, Lietuvos dailės muziejaus 

skaitmenintojas-fotografas) (II grupė); 

 Mažų objektų fotografavimas (Valdas Račyla, Lietuvos dailės muziejaus 

skaitmenintojas-fotografas) (III grupė). 

11.00–13.00 val. 

Praktiniai užsiėmimai grupėse: 

 Plokštuminių objektų fotografavimas (Antanas Lukšėnas arba Vaidotas 

Aukštaitis, Lietuvos dailės muziejaus skaitmenintojai-fotografai) (III 

grupė); 

 Skulptūros fotografavimas (Tomas Kapočius, Lietuvos dailės muziejaus 
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skaitmenintojas-fotografas) (I grupė); 

 Mažų objektų fotografavimas (Valdas Račyla, Lietuvos dailės muziejaus 

skaitmenintojas-fotografas) (II grupė). 

13.00–14.00 val. Pietų pertrauka. 

14.00–16.00 val. 

Praktiniai užsiėmimai grupėse  

 Plokštuminių objektų fotografavimas (Antanas Lukšėnas arba Vaidotas 

Aukštaitis, Lietuvos dailės muziejaus skaitmenintojas-fotografas) (II 

grupė); 

 Skulptūros fotografavimas (Tomas Kapočius, Lietuvos dailės muziejaus 

skaitmenintojas-fotografas) (III grupė); 

 Mažų objektų fotografavimas (Valdas Račyla, Lietuvos dailės muziejaus 

skaitmenintojas-fotografas) (I grupė). 

 

 

Pastabos: 

 rekomenduojama atsivežti fotoaparatus, su kuriais dirbate muziejuje; 

 seminaro metu galima suskaitmeninti iš savo muziejaus atsivežtus eksponatus 

(rekomenduojame atsivežti 1–5 eksponatus);  

 maitinimo ir nakvynės išlaidas seminaro dalyviai apmoka asmeniškai; 

 dienos pietų kaina Vilniaus senamiesčio kavinėse – 8–13 litų; 

 nakvyne seminaro dalyviai turi pasirūpinti asmeniškai. 

 
 

Asmenys kontaktams: 

Danutė Mukienė, Dalia Sirgedaitė, tel. (8 ~ 5) 261 9670, (8 ~ 5) 262 1883; el. paštas info@limis.lt 
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