LIMIS PERSONALIJØ ÞODYNAS
Danutë MUKIENË
LIMIS Personalijø þodynas – asmenø biografijø duomenø
bazë. Jà numatyta sukurti ágyvendinant projektà „Lietuvos
integralios muziejø informacinës sistemos (LIMIS) ádiegimas
Lietuvos muziejuose“ (2010–2012). Ðis þodynas ateityje bus
nuolat atnaujinamas, papildomas aktualiais duomenimis.
Personalijø þodynà sudarys duomenys apie asmenis, kurie
susijæ su Lietuvos muziejø istorija, muziejuose saugomais eksponatais. Á já numatyta átraukti ðiø asmenø biografijas: muziejininkø, muziejiniø vertybiø tyrinëtojø, archeologø, eksponatø autoriø, gamintojø bei restauratoriø, asmenø, pavaizduotø eksponatuose, kitø asmenø, kuriuos planuojama paminëti apraðant eksponatus, ir kt.
Muziejø darbuotojai, rengiantys tekstus Personalijø þodynui, turi bûti susipaþinæ su teisës aktais, susijusiais su asmens duomenø apsauga.
Personalijø þodyne teikiamø asmens duomenø sàraðas nurodytas 2010 m. vasario 26 d. Lietuvos dailës muziejaus
(toliau – LDM) direktoriaus ásakymu patvirtintuose ir Informacinës visuomenës plëtros komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës áregistruotuose LIMIS nuostatuose
(prieiga internete – http://www.emuziejai.lt/LIMIS/files/limis_nuostatai.pdf).

LIMIS Personalijø þodyno asmens duomenis sudaro1:
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1. asmenvardis (-iai): vardas (-ai), pavardë (-ës);
2. slapyvardis (-iai);
3. inicialai;
4. gimimo data;
5. gimimo vieta;
6. mokslo, darbinës ir kûrybinës veikos svarbiausi ávykiai,
pasiekimai;
7. apdovanojimai;
8. mirties data;
9. mirties ir palaidojimo vieta;
10. atminimo áamþinimas;
11. susijæ asmenys:
11.1. asmenvardis (-iai);
11.2. slapyvardis (-iai);
11.3. profesija;
11.4. gimimo data;
11.5. gimimo vieta;
11.6. mirties data.
Sistemoje kaupiami duomenys apie asmenis, ið kuriø ásigyti eksponatai, bus prieinami tik LIMIS sistemos administratoriui, informacijà pateikusio muziejaus darbuotojams ir
valstybiniø ástaigø, kurios turës teisæ gauti visus duomenis,
saugomus sistemoje, registruotiems darbuotojams.

REKOMENDUOJAMA ASMENØ, KURIØ
PAVARDËS BUS ÁTRAUKTOS Á LIMIS
PERSONALIJØ ÞODYNÀ, SÀRAÐØ
SUDARYMO TVARKA
Rekomenduojama tokia asmenø (gyvø ir jau mirusiø),
kuriø pavardës bus átrauktos á LIMIS Personalijø þodynà,
sàraðø sudarymo tvarka: muziejus parengia ir LDM padaliniui Lietuvos muziejø informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS
centras (toliau – LM ISC LIMIS) atsiunèia asmenø, kurie
susijæ su eksponatais, planuojamais skaitmeninti artimiausiais
metais (2010–2013), sàraðà. Jame turi bûti nurodyti ðie asmenø duomenys:
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1. vardas, pavardë (privalomi duomenys);
2. gimimo data (jei þinoma) ;
3. mirties data (jei asmuo miræs ir mirties data þinoma, o jei mirties
data neþinoma, nurodoma tik tai, kad asmuo yra miræs);
4. su kokia veiklos sritimi asmuo susijæs, t. y. prieþastis
(-ys), dël kurios (-iø) siûloma asmens biografijà átraukti á
LIMIS personalijø þodynà (privalomi duomenys).
PASTABA: prie kiekvienos pavardës bûtina nurodyti:
1. ar muziejus jau turi parengæs asmens biografijos tekstà;
2. ar muziejus turi galimybæ biografijos tekstà parengti
(jei biografijos tekstas yra neparengtas);
3. iki kurios datos biografijos tekstà numatyta pateikti
LM ISC LIMIS (jei muziejus planuoja parengti biografijos tekstà).
LM ISC LIMIS darbuotojai, iðanalizavæ muziejø planus,
rengia bendrà asmenybiø, kuriø biografijas reikia parengti
ir LIMIS Personalijø þodyne pateikti 2010–2013 m., sàraðà. Jame bus nurodyta, kokie muziejai vienà ar kità biografijà rengia, yra parengæ arba iki kurios datos parengs, ir ðá
sàraðà pateiks visiems muziejams, kurie dalyvauja muziejiniø vertybiø skaitmeninime arba artimiausiais metais planuoja á já ásijungti.

REKOMENDUOJAMA BIOGRAFIJØ TEKSTØ APIE
GYVUS ASMENIS RENGIMO TVARKA

Asmens, kuris yra gyvas, biografijos tekstas turi bûti suderintas su tuo asmeniu ir jo pasiraðytas. Jei asmuo yra miræs,
biografijos su jo palikuonimis, kitais artimaisiais derinti nereikia.
Rekomenduojama biografijø tekstø apie gyvus asmenis rengimo tvarka:
1. Suþinomas asmens, apie kurá numatyta parengti biografijà, adresas (paprastas arba elektroninis) ir jam kartu su
laiðku iðsiunèiama anketa / biografijos pildymo forma
(dokumentø formø pavyzdþius yra parengæs LM ISC LIMIS
ir juos 2010 m. pradþioje elektroniniu paðtu iðsiuntæs visiems
visiems valstybiniams ir þinybiniams muziejams).
2. Asmuo, gavæs laiðkà, jei sutinka, kad jo biografija bûtø
pateikta LIMIS Personalijø þodyne, uþpildo jam atsiøstà an50
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ketà ir jà iðsiunèia ástaigai, kuri jam atsiuntë laiðkà (muziejui arba LM ISC LIMIS).
3. Ástaiga (muziejus arba LM ISC LIMIS), gavusi uþpildytà anketà, pagal joje pateiktus duomenis parengia asmens
biografijà, skirtà LIMIS Personalijø þodynui. Tada asmeniui, apie
kurá buvo rengiama biografija, perþiûrëti ir suderinti iðsiunèiamas biografijos tekstas kartu su lydraðèiu (palydinèiuoju laiðku).
4. Asmuo, gavæs savo biografijos tekstà, su juo susipaþásta,
jei reikia, pakoreguoja, galutiná teksto variantà pasiraðo ir atsiunèia ástaigai (muziejui arba LM ISC LIMIS). Ðis tekstas turi
bûti patvirtintas asmens paprastu arba elektroniniu paraðu.
Gavæ asmens pasiraðytà biografijos tekstà, muziejaus darbuotojai arba LM ISC LIMIS já dar kartà perþiûri, jei randa
gramatiniø klaidø, jas iðtaiso ir teksto skaitmeninæ *.doc arba
*.rtf formatu surinktà bei teksto popierinæ versijas pateikia LM
ISC LIMIS Personalijø þodyno darbo grupei (adresas: LDM
filialo LM ISC LIMIS Personalijø þodyno darbo grupë, Bokðto g. 5, LT-01126, Vilnius, el. p. personalijos@limis.lt).
Ant popieriaus iðspausdintas asmens pasiraðytas biografijos tekstas atsiunèiamas paprastu paðtu. Já galima atsiøsti
ir el. paðtu (tokia byla (failas) turi bûti pateikta *.pdf ar
*.jpg formatu).
1

Ðie duomenys bus prieinami visiems interneto naudotojams.
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