LIETUVOS MUZIEJØ VIRTUALIØ
PARODØ SISTEMA (LM VPS)
Danutë MUKIENË
2009 m. pabaigoje – 2010 m. pradþioje sukurta ir 2010 m.
internete pradëjo veikti eksponatø skaitmeninimo srityje dirbantiems muziejininkams ðviesti, jø praktiniams ágûdþiams
tobulinti, duomenims á Europos kultûros paveldo skaitmeninæ bibliotekà „Europeanà“ (http://www.europeana.eu) teikti, informacijai apie Lietuvos muziejines vertybes vieðinti skirta
Lietuvos muziejø virtualiø parodø sistema (toliau – LM VPS,
adresas internete – http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.htm).
Mintis sukurti tokià sistemà gimë 2009 m. susipaþinus
su 2006 m. Estijoje Kultûros ministerijos, Tartu dailës muziejaus, bendrovës „Artaxis“ ir Estijos restauravimo centro „Kanut“ pradëta kurti Estijos virtualiø parodø sistema (VNS),
kurioje pristatomos Estijos muziejuose saugomø unikaliø muziejiniø vertybiø virtualios parodos.
Ðiuo metu tik nedidelë dalis Lietuvos muziejø turi automatizuotas rinkiniø apskaitos sistemas. Në viena ið jø kol kas
nëra pritaikyta eksportuoti sistemø duomenø bazëse sukauptus duomenis á uþsienio ðaliø kultûros paveldo duomenø bazes. Realus poreikis turëti tokià sistemà atsirado paskutiniaisiais metais, kai pradëjo veikti Europos kultûros paveldo skaitmeninë biblioteka „Europeana“ (http://www.europeana.eu).
2009 m. Lietuvos dailës muziejus (toliau – LDM) pasi52
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Lietuvos muziejø virtualiø parodø informacinës sistemos (LM VPS) titulinis puslapis
(http://www.muziejai.lt/emuziejai/)

raðë bendradarbiavimo sutartá su „Europeana“ turiniui ið Europos muziejø papildyti skirto projekto ATHENA vykdytoja
Italijos kultûros ministerija. Pagal ðià sutartá LDM ásipareigojo dalyvauti ATHENA renginiuose, projekto darbo grupiø
veikloje, vieðinti projektà ir per já (ATHENA – vienas ið skaitmeninës bibliotekos „Europeana“ duomenø telkëjø – informacijos surinkëjø) teikti duomenis apie LDM sukauptas muziejines vertybes á „Europeanà“.
LDM jau keletà metø veikia Rinkiniø informacinë sistema (RIS). Muziejui ásijungus á Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos 2005–2008 m. vykdytà projektà
„Integralios virtualios bibliotekos informacinës sistemos sukûrimas“, buvo sukurta ir informacijos, sukauptos RIS duomenø bazëje, vieðinimo bei eksportavimo á nacionaliná kultûros paveldo portalà „ePaveldas“ (http://www.epaveldas.lt) Integrali rinkiniø informacinë sistema (IRIS, prieiga internete
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris). Ðiø gana sudëtingø sistemø
53
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programiniø sprendimø autorinës turtinës teisës priklauso ámonei ALNA. Sistemos aptarnavimo garantinis laikas jau yra
pasibaigæs, todël, iðkilus reikalui jas tobulinti, ið karto atsiranda bûtinybë surasti nemaþai lëðø tai paslaugai pirkti. 2009
m. pradëjus rengtis ágyvendinti naujos, visiems Lietuvos muziejams skirtos Lietuvos integralios muziejø informacinës sistemos (LIMIS) sukûrimo projektà, lëðø senosioms sistemoms
(RIS, IRIS) pertvarkyti jau buvo nebeámanoma gauti. Árankio,
kuris ágalintø bendradarbiauti su ATHENA ir teikti „Europeanai“ duomenis, reikëjo dabar, o ne po keleriø metø, kai bus
sukurta LIMIS.
Susidarius tokiai situacijai, buvo nuspræsta sukurti paprastà, esamus poreikius galinèià patenkinti informacinæ sistemà.
Jos struktûrà parengë LM ISC LIMIS darbuotojai, o programavimo darbus atliko ilgametis muziejaus bendradarbis –
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto
jaunesnysis mokslo darbuotojas Evaldas Oþeraitis.
Kuriant sistemà, be jau minëtø tikslø, siekta ir ðiø:
l. Sudaryti galimybæ muziejams jiems patogiu bûdu
ásijungti á kultûros paveldo objektø skaitmeninimà.
2. Sukurti áranká, kuriuo naudodamiesi muziejai, ypaè
neturintys eksponatø automatizuotai apskaitai, skaitmeninimui
skirtø informaciniø sistemø, galëtø pradëti mokytis skaitmeninti
muziejines vertybes, vieðinti informacijà apie suskaitmenintus
eksponatus, ásijungtø á LIMIS klasifikatoriø ir tezaurø kûrimà.
3. Kurti Lietuvos muziejuose saugomø vertingiausiø, unikaliausiø, ádomiausiø eksponatø virtualias parodas internete.
4. Sudaryti galimybæ ir kitiems Lietuvos muziejams teikti
lietuviðkà turiná (skaitmeninæ teksto ir vaizdo informacijà apie
kultûros paveldo objektus) á Europos Komisijos finansiðkai
remiamà pagrindinæ Europos kultûros paveldo skaitmeninæ
bibliotekà – portalà „Europeana“ (http://www.europeana.eu).
Kuriant sistemà, rengiantis teikti duomenis „Europeanai“,
buvo bendradarbiaujama su ATHENA projekto vykdytojais –
sistemoje panaudotas jø sukurtas LIDO metaduomenø pateikimo standartas, skirtas Europos muziejams.
54
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Sukûrus sistemà ir jà paskelbus internete, visiems Lietuvos muziejams susidarë galimybë, naudojantis ja, kurti naujas, plëtoti jau pradëtas kurti muziejuose saugomø vertybiø
virtualias parodas ir jas vieðinti internete. Tam, kad muziejus galëtø tai daryti, jis privalo turëti kompiuterá, interneto
ryðá, duomenis apie saugomas vertybes (jø skaitmeninius vaizdus ir tekstinæ informacijà), þinoti sistemos internetiná adresà (http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp) ir prisijungimo prie jos kodà.
Muziejus, inicijuojantis naujos virtualios parodos sukûrimà, turi kreiptis á LM ISC LIMIS ir jam raðtu pateikti parodos
koncepcijà, pavadinimà, trumpà jos anotacijà (apimtis – apie
du treèdaliai puslapio) ir ásipareigoti, kad vienas arba kartu su
kitais muziejais parodoje pateiks duomenis ne maþiau kaip apie
50–100 Lietuvos muziejuose saugomø eksponatø vienetø
(atsiunèiamas ásipareigojimas turi bûti paraðytas ant muziejaus
firminio lapo, patvirtintas muziejaus direktoriaus ar þinybos,
kuriai muziejus priklauso, vadovo paraðu).
Jei siûlomai parodai LM ISC LIMIS pritaria, sistemos administratorius jai sukuria katalogà, reikalingais áraðais papildo eksponatø tipø pavadinimø sàraðà ir parodà muziejus jau
gali pradëti formuoti.
Su á virtualiø parodø kûrimà ásijungianèiaisiais muziejais
LM ISC LIMIS sudaro bendradarbiavimo sutartá, pagal kurià muziejai (informacijos teikëjai) ásipareigoja:
a) teikti sistemos duomenø bazei teisingà informacijà apie
eksponatus,
b) neprieðtarauti tam, kad sistemos duomenø bazëje esanti
jo pateikta informacija bûtø skelbiama internete,
c) ásipareigoti, kad muziejus, teikdamas duomenis á sistemos duomenø bazæ, laikysis teisës aktø, susijusiø su autoriø
teisëmis, asmens duomenø apsauga ir kt.,
d) pasiþadëti, kad jis neprieðtaraus, jog LM VPS duomenø bazëje jo pateikti duomenys apie eksponatus bûtø publikuojami per ATHENA projektà á portalà „Europeana“.
Pastaba: tuo atveju, jei muziejus, dalyvaudamas kitame
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Lietuvos muziejø virtualiø parodø informacinës sistemos (LM VPS) parodos „Lietuviø
liaudies menas“ katalogo vienas ið puslapiø

projekte, jau teikia duomenis á „Europeanà“, jo informacija
ið LM VPS á ATHENA nebus teikiama.
Informacija LM VPS pateikiama prisijungus prie sistemos
per Internetà (adresas – http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp).
Tai gali padaryti kiekvienas muziejus, kuriam yra sukurtas prisijungimo kodas – jis toks pat, kaip ir pildant portalo
„Lietuvos muziejai“ (http://www.muziejai.lt) duomenø bazæ
„Renginiø katalogas“. Muziejai, neturintys ðio kodo ar já pamirðæ, turi kreiptis á LM ISC LIMIS.
Konkretaus muziejaus prisijungimo prie sistemos kodà þino tik to muziejaus darbuotojai ir LM VPS administratoriai,
todël pateikti ir koreguoti muziejaus informacijà sistemos
duomenø bazëje gali tik jie.
Sistemoje kartu su eksponato apraðu privalo bûti skelbiami ir jo skaitmeniniai vaizdai (nuo 1 iki 4 vienetø).
LM VPS eksponato apraðo laukai yra ðie:
Eksponuoja ar saugo (muziejaus pavadinimas);
56
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Lietuvos muziejø virtualiø parodø informacinës sistemos (LM VPS) parodos „Þalgirio
mûðis“ vieno ið eksponato apraðo (uþpildyta tik dalis sistemoje esanèiø laukø) pavyzdys

Pirminës apskaitos numeris (èia ir kitur – eksponato);
Inventorinis numeris;
Skaitmeninio vaizdo inventorinis numeris;
Pavadinimas;
Tipas;
Autorius;
Gamintojas;
Sukûrimo data, periodas;
Sukûrimo amþius (nuo–iki);
Sukûrimo vieta, regionas;
Mokykla;
Radimvietë;
Medþiaga;
Technika;
Matmenys;
Komplektiðkumas;
Siuþetas;
Iðsamus apraðas;
57
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Lietuvos muziejø virtualiø parodø informacinës sistemos (LM VPS) parodos „Lietuviø
liaudies menas“ vienas ið puslapiø su eksponato apraðu ir iðdidintu eksponato
skaitmeniniu vaizdu

Bûklë;
Fotodokumento inventorinis numeris;
Kita informacija;
Autoriaus turtinës teisës;
Apraðymo autorius;
Apraðymo data;
Skaitmeninio vaizdo autorius;
Failas (byla) su pirmu vaizdu (atitinkamai – su antru, treèiu, ketvirtu);
Failas (byla) su pirmu vaizdeliu (atitinkamai – su antru,
treèiu, ketvirtu);
Vaizdo apraðas (prie kiekvieno skaitmeninio vaizdo);
Informacijà pateikë.
***
Informacija apie eksponatus, kuriø skaitmeniniai vaizdai
LM VPS nebus pateikti, ið sistemos duomenø bazës bus iðtrinama.
58

3_metodinis_leidinys.pmd

58

10/29/2010, 2:16 PM

Uþpildþius eksponato apraðo laukus, prisegus eksponatø
skaitmeninius vaizdus, pateikti duomenys turi bûti patikrinami ir tik tada registruojami sistemoje. Kasdien, uþbaigus
teikti duomenis apie eksponatus á sistemos duomenø bazæ,
jie turi bûti testuojami internete. Pastebëtas klaidas sistemos
duomenø bazëje ið karto reikia iðtaisyti.
Informacija LM VPS pateikiama pagal sistemos naudojimo instrukcijà, kuri 2010 m. balandþio mën. pabaigoje iðsiøsta visiems valstybiniams ir þinybiniams Lietuvos muziejams. Ji skelbiama ir internete (http://www.muziejai.lt/emuziejai
/Doc/Instukcija_Virtualiu_parodu_informacine_sistema.pdf).
Instrukcija yra nuolat papildoma nauja informacija, kuri
parengiama atsiþvelgus á sistemos administratoriams pateikiamus muziejø darbuotojø klausimus ir pagal LM ISC LIMIS
bei kitø Lietuvos muziejø darbuotojø pageidavimus patobulinus LM VPS.
Atsakymai á muziejø darbuotojø klausimus, susijusius su
LM VPS, skelbiami internete (http://www.muziejai.lt/emuziejai/
Pagalba.htm).
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