LIDO STANDARTAS
Ernestas ADOMAITIS

Europos ir kitø uþsienio ðaliø muziejininkø bendruomenë
laikosi pozicijos, kad metaduomenø, gaunamø naudojant „Dublin Core“ (toliau – DC) standartà, neuþtenka tam, kad bûtø
iðsamiai apibûdinti muziejuose saugomi eksponatai, ypaè meno kûriniai ir kitos muziejuose saugomos vertybës. DC standartu paremta sistema „susiaurina“ metaduomenis apie ðiuos
eksponatus, didþioji dalis duomenø sudedama á riboto iðskirstymo elementø laukus.
SPECTRUM standarte datà apibûdinantis elementas turi tokius laukus:
• Objekto pagaminimo data;
• Rinkinio data;
• Turinio data;
• Susijusi data;
• Susijusiø ávykiø data.
DC standarte visi ðiø laukø duomenys pateikiami viename paprastame elemente. Taip pat atsitinka ir su „kas“,
„kam“, „kur“ muziejiniø metaduomenø elementø klasëmis.
Taigi, naudojant DC, atsiranda informacijos, taip pat kaip
ir sàsajø tarp skirtingø klasiø ar susijusiø ávykiø, praradimai,
todël tampa sudëtinga sudëtiniø duomenø paieðka.
Italijos kultûros ministerijos 2008–2012 m. vykdomo tarptautinio kultûros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos projekto
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ATHENA darbo grupë, atlikusi tyrimà, nurodë DC standarto metaduomenø schemos trûkumus, dël kuriø nëra galimybës taikyti plëtinius ir kyla funkcinio suderinamumo problemos. Tai yra susijæ su DC paremta schema.
Ágyvendinant ATHENA projektà, siekiama ið visø projekto partneriø, kurie kaupia duomenis apie eksponatus skirtingø informaciniø sistemø duomenø bazëse, gautà informacijà pateikti svarbiausiame Europos kultûros paveldo portale „Europeana“ (http://www.europeana.eu). Kadangi DC
esamø poreikiø neatitiko, reikëjo sukurti naujà metaduomenø schemà, tinkanèià muziejiniams duomenims á elektroninius árankius surinkti. Iðanalizavus esamà situacijà Europos muziejuose, buvo priimtas sprendimas sukurti schemà, paremtà esama Museumdat schema – LIDO („Light Information Describing Objects“).

LIDO ÐALTINIAI
LIDO nëra visiðkai nauja schema. Ji sukurta remiantis ávairiø Europos ir pasaulio valstybiø naudojamais standartais ir
jose sukaupta geriausia patirtimi. Toliau publikacijoje trumpai apþvelgiami naudoti standartai.

CDWA LITE
Standartas „CDWA Lite“ yra sukurtas J. Paulo Gatty Trusto kaip XML schema, naudojanti OAI-PMH protokolà duomenims surinkti. „CDWA Lite“ paremtas meno kûriniø apibûdinimo kategorijomis (CDWA). Jis skirtas meno kûriniams
ir kitiems su menu susijusiems objektams apibûdinti. Standartas susideda ið 532 dideliø kategorijø ir þemesnio lygio
kategorijø.
Ðis standartas naudoja dviejø tipø vaizdavimo ir indeksavimo elementus:
• Indeksavimo elementus sudaro duomenys, kurie palengvina duomenø surinkimà ið duomenø baziø.
• Vaizdavimo elementai saugo duomenis þmogui suprantama tvarka.
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CIDOC CRM

CIDOC CRM – darbo, kurá daugiau nei deðimt metø
dirbo CIDOC dokumentavimo standartø grupë, rezultatas.
Tai – ISO standartas.
CIDOC CRM yra formalus standartas, kuris apibûdina
kultûros paveldo dokumentavimo sàvokas ir ðiø sàvokø tarpusavio sàveikà. Jo pagrindinis tikslas – su kultûriniu paveldu dirbantiems þmonëms suteikti lankstø standarto karkasà,
kuriuo naudojantis galima lengvai suþymëti duomenis. Tai
reiðkia, kad ðios srities ekspertai ir tie, kas tobulina informacines sistemas, turi galimybæ ðioms sistemoms nustatyti
grieþtus reikalavimus. Be to, ðis standartas suteikia galimybæ
prasmingai susieti skirtingus informacijos ðaltinius.

MUSEUMDAT

Standartas „Museumdat“ yra naujos LIDO XML telkimo
schemos, kuri buvo sukurta ATHENA projekto ágyvendinimo metu, pamatinis standartas. Tai XML telkimo standartas, kuris yra optimizuotas sudëtingø muziejiniø duomenø
paieðkai, gavimui ir pateikimui. Tam tikrais bûdais duomenys gaunami ið organizacijos katalogø valdymo sistemos ir
publikuojami iðorinëse prieigose. Tai ágyvendinta naudojant
„CDWA Lite“ ir CIDOC CRM.
Labiausiai „CDWA Lite“ schemos reikëjo toliau vystant
Vokietijos kultûros portalus. Ðià schemà buvo nuspræsta pertvarkyti tam, kad atsirastø galimybë jà panaudoti telkiant
duomenis ið ávairiø ðaltiniø. Privalomi elementai buvo sumaþinti iki:
• objekto / darbo tipas;
• pavadinimas arba objekto vardas;
• áraðas su unikaliu numeriu ir ðaltiniu.
Standarte „Museumdat“ elementai buvo papildyti naujais
atributais. Ðis standartas buvo suderintas su CIDOC CRM,
kurio iðskirtinumas – ávykiais paremtas informacijos apibûdinimas. Apraðomi elementai suskirstyti á ðias kategorijas: klasifikacija, identifikacija, apibûdinimas, ávykiai, ryðiai.
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Standartas „Museumdat“ sëkmingai naudojamas BAM portale Vokietijoje.

SPECTRUM

Paskutinis standartas, naudotas kuriant LIDO, yra SPECTRUM, kuris iki ðiol buvo plaèiai naudojamas Jungtinëje
Karalystëje. Jis susideda ið dviejø pagrindiniø daliø: procedûros ir informacijos reikalavimai.
Procedûros apibûdina geriausias rinkiniø valdymo praktikas 21 skirtinga veikla, kurios daþniausiai naudojamos organizacijoje saugomoms kolekcijoms.
Informacijos reikalavimai yra informacijos vienetai, kuriuos
reikia áraðyti ir priþiûrëti. Jais naudojantis dokumentuojamos
procedûros ir rinkiniai.
Ið SPECTRUM standarto á LIDO perkelti informaciniai
vienetai. Tai labai pakeitë „Museumdat“ struktûrà ir privertë ATHENA darbo grupæ kuriamà standartà pavadinti LIDO. SPECTRUM standartas LIDO standartui suteikë tokias galimybes:
• visø tiesiogiai susijusiø esybiø informacijà áraðyti kartu
su kiekvienu susijusiu ryðiu – ávykiais, þmonëmis, asmenimis, organizacijomis, vietomis, objektais ir temomis;
• detaliau apibûdinti su objektu susijusias autoriø teises;
• lanksèiau valdyti skirtingø kalbø duomenis.

LIDO METMENYS
LIDO yra telkimo schema (angl. harvesting), todël ji nëra
tinkama naudoti kaip rinkiniø apskaitos pagrindas. Ji skirta
pristatyti metaduomenis, esanèius ástaigø, organizacijø asmenø rinkiniø duomenø bazëse, portaluose ir tokiuose telkiniuose, pvz., kaip „Europeana“. LIDO nëra skirta áraðams
apie eksponatø skolinimus arba ásigijimus. Jos pranaðumas –
ávairios apraðomosios informacijos apie muziejø eksponatus
palaikymas.
Telkimo schema pasirinkta tam, kad padidintø interneto
reikðmæ muziejuose ir bûtinybæ integruoti duomenis á jung75
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tinius katalogus, portalus bei palengvintø iðtekliø paieðkà kolekcijose ir tarp sektoriø (archyvø, bibliotekø, muziejø). Be
to, ji pasirinkta ir dël patogaus instrumento teikti pagrindinius duomenis apie muziejø eksponatus poreikio (ið skirtingø rinkiniø, eksponatø klasiø, skirtingø duomenø struktûrø
ir programinës árangos sistemø).
LIDO susideda ið sujungtø „surinktø“ ir „priskirtø“ elementø rûðiø. Tai ir sudaro visà struktûrà. Ið CIDOC CRM
LIDO paveldëjo ávykiø idëjà, kuri yra labai svarbi ðiam standartui. Pavyzdþiui, sukûrimas, rinkinys ir panaudojimas apibûdintas kaip ávykis, savyje turintis tokias esybes kaip data,
vieta ir dalyvis. Tokiu bûdu viskas gali bûti nuosekliai pavaizduota.
LIDO struktûriniai elementai savyje turi „duomenø elementus“, kuriuose saugoma telkiama informacija ir galiausiai
pateikiama vartotojui.
LIDO turi galimybæ áraðyti informacijà apie ðaltinio duomenis (pvz., kokioje knygoje) ir kontroliuojamus terminus
(pvz., tezauro termino unikalus kodas).
LIDO áraðams apie eksponatus yra skirtos 7 skiltys:
Eksponato identifikacija (angl. object identification) – pagrindinë informacija apie objektà:
• pavadinimas (angl. title) [privalomas 1 ];
• áraðai (angl. insctriptions) – nuoraðas ir / arba apraðymas;
• saugojimo vieta (angl. repository) – organizacija, kuriai
priklauso fizinis eksponatas;
• informacija apie eksponavimà ir leidimus (angl. display
and edition information);
• apraðymas (angl. description) – objekto apraðymas;
• matmenys (angl. measurements).
Eksponato klasifikacija (angl. object clasification) – informacija apie eksponato tipà:
• eksponato pavadinimas (angl. object name) [privalomas];
• kiti eksponato klasifikavimo terminai – forma, amþius,
lytis, statusas ir fazës.
Ryðiai (angl. relation) – eksponato ryðiai su:
• eksponato subjektu (turinio ar vizualiuoju) – sàvokos,
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veikëjai, ávykiai, datos, vietos, eksponatai;
• kitais eksponatais.
Ávykis (angl. event) – su eksponatu susijæ ávykiai, tokie
kaip:
• sukûrimas (angl. creation);
• srities rinkinys (angl. field collection);
• ásigijimas (angl. acquisition);
• eksponavimas (angl. exhibition);
• naudojimas ir kt. (angl. use, etc.);
Kiekvienam ávykiui galima pateikti ðià informacijà:
• ávykio ID (angl. event ID);
• ávykio tipas (angl. event type);
• eksponato vaidmuo ávykio metu;
• ávykio pavadinimas (angl. event name);
• veikëjai (asmenys ir organizacijos) (angl. actors);
• susijusios kultûros (angl. cultures involved);
• datos ir periodai (angl. dates (or periods);
• vietos (angl. places);
• ávykio metodas (angl. event method);
• panaudotos medþiagos ir technika;
• kiti ávykyje buvæ eksponatai;
• susijæ ávykiai;
• ávykio apraðymas.
Teisës á darbà (angl. rights work) – informacija apie su
eksponatu susijusias teises, metaduomenis ir skaitmeninius
pakaitalus, kurie perduodami á paslaugos aplinkà (ypaè autoriø teisës):
• teisiø tipas (angl. rights type);
• teisiø savininkas (angl. rights holder);
• teisiø datos (angl. rights dates);
• autorystë (angl. credit line).
Áraðas (angl. record) – pagrindinë informacija apie áraðà:
• ID [privaloma];
• tipas / ðaltinis;
• áraðo metaduomenys.
Iðteklius (angl. resource) – informacija apie skaitmeniná iðtekliø, kuris teikiamas á paslaugos aplinkà (pvz., „Europea77
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nà“) (taip pat bet koká eksponato vaizdà (skaidres, nuotraukas, judanèius paveikslëlius):
• nuoroda (angl. link) – iðtekliaus URL;
• iðtekliaus ID (angl. resource ID);
• ryðiø tipas (angl. relationship type) – pvz., konservacija,
istorinis atkûrimas;
• iðtekliaus tipas (angl. resource type) – jo priemonës (pvz.,
rentgeno spinduliai);
• teisës á iðtekliø (angl. resource rights) – jeigu iðtekliaus
teisës kitos nei eksponato;
• vaizdo apraðymas (angl. view description);
• vaizdo tipas (angl. view type) – iðtekliaus pranaðumas;
• vaizdo data (angl. view date);
• iðtekliaus ðaltinis (angl. resource source) – jeigu ne eksponatà turinti organizacija;
• susijæ iðtekliai (angl. related resources);
• iðtekliaus metaduomenø vieta (angl. resource metadata
location) – rodyklë á kità informacijà apie iðtekliø.
1
Teikiant informacijà per ATHENA áranká yra nustatytas kiekis privalomø elementø, kurie turi bûti uþpildyti, kad bûtø pateikta minimali reikiama informacija.
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