KULTÛROS PAVELDO
SKAITMENINIMO POLITIKA
LIETUVOJE IR REALÛS ÞINGSNIAI
Danutë MUKIENË
Lietuvos muziejuose sukaupto kultûros paveldo skaitmeninimo pradþia galima laikyti 2001-uosius metus, kai kultûros ministro 2001 m. kovo 27 d. ásakymu buvo sudaryta
darbo grupë Lietuvos muziejø rinkiniø kompiuterizavimo koncepcijai parengti. Á ðià grupæ buvo átraukti ir kurá laikà joje
dirbo, skaitmeninimo koncepcijà rengë patyræ Lietuvos muziejinës veiklos specialistai.
2002 m. nacionalinis Lietuvos dailës muziejus (toliau –
LDM) prisijungë prie rengiamo Latvijos valstybinës muziejø
valdybos inicijuoto EUREKA projekto „Museum Online
Catalogue“ (MOC) Baltijos valstybëse. Be jau minëtø institucijø, jame dalyvavo partneriai ið Estijos kultûros ministerijos bei trijø Baltijos ðaliø informaciniø technologijø ámonës
(„Alna“ (Lietuva), „GenNet Laboratories Ltd“ (Estija),
„IT Consulting Ltd“ (Latvija).
LDM, ágyvendindamas ðá projektà kartu su „Alna“, kad ir
kukliai, taèiau finansiðkai remiamas Lietuvos Respublikos kultûros ministerijos, 2004–2008 m. sukûrë ir LDM ádiegë Rinkiniø informacinæ sistemà (RIS) bei Integralià rinkiniø informacinæ sistemà (IRIS). RIS ir IRIS sudarë galimybæ LDM
kompiuterizuoti rinkiniø apskaità, kaupti, tvarkyti ir valdyti
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LDM filialo LM ISC LIMIS sukurtas, administruojamas informacinis interneto leidinys
„Muziejiniø vertybiø skaitmeninimas“ (http://www.emuziejai.lt). Leidinio dailininkë Indrë
Aleliûnaitë-Kulbokë

duomenis apie muziejaus rinkinius, teikti informacijà apie
juos muziejininkams, interneto naudotojams, taip pat ir
2005 m. pradëtam kurti nacionaliniam Lietuvos kultûros paveldo portalui „ePaveldas“ (http://www.epaveldas.lt). Buvo sukurta ir LDM rinkiniø elektroninio katalogo vieða prieiga internete http://www.rinkinys.ldm.lt/iris, kuri veikia iki ðiol.
LDM RIS duomenø bazëje jau yra sukaupti pagrindiniai
duomenys daugiau kaip apie 156 tûkstanèius eksponatø.
2008 m. RIS ádiegta ir adaptuota Valstybiniame Vilniaus
Gaono þydø muziejuje ir Nacionaliniame M. K. Èiurlionio
dailës muziejuje. Rinkiniø informacines sistemas turi susikûræ ir keletas kitø Lietuvos muziejø, taèiau ávairiapusiam
eksponatø skaitmeninimui jos nëra pritaikytos ir daþniausiai
naudojamos tik muziejuose sukauptø rinkiniø automatizuotai apskaitai.
8
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Kitas svarbus þingsnis, paskatinæs toliau plëtoti skaitmeninimà Lietuvos muziejuose, buvo 2005 m. birþelio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës priimtas nutarimas „Dël Lietuvos informacinës visuomenës plëtros strategijos patvirtinimo“ ir tø paèiø metø rugpjûèio 25 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybës priimtas nutarimas „Dël Lietuvos kultûros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“. Ðioje koncepcijoje, kuri iki ðiol yra pamatinis kultûros paveldo skaitmeninimo dokumentas Lietuvoje, nurodoma, kad turi bûti sudarytos sàlygos inicijuoti ir rengti kultûros paveldo skaitmeninimo strategijà, skaitmeninimo programas ir projektus,
koordinuoti ir priþiûrëti jø ágyvendinimà, uþtikrinti bibliotekø, muziejø, archyvø ir kitø kultûros vertybes sauganèiø
ástaigø atliekamø kultûros paveldo objektø skaitmeninimo
darbø koordinavimà.
Koordinuoti kultûros paveldo skaitmeninimà, atlikti skaitmeninimo proceso monitoringà buvo pavesta Kultûros bei
Ðvietimo ir mokslo ministerijoms, Informacinës visuomenës
plëtros komitetui (toliau – IVPK) ir Lietuvos archyvø departamentui (toliau – LAD).
Koncepcijoje raðoma, kad kultûros paveldo skaitmeninimo
tikslas – perkelti á skaitmeninæ formà unikalius ir vertingus
kultûros paveldo skaitmeninimo objektus ir informacijà apie
juos, o pagrindiniai uþdaviniai – „sukurti integralià, vienodais
standartais ir informacijos naudojimo susitarimais pagrástà Lietuvos kultûros paveldo informacijos sistemà, uþtikrinanèià ilgalaiká skaitmenintos informacijos iðsaugojimà ir prieigà, sudaryti palankias kultûros paveldo ilgalaikio iðsaugojimo ir vartojimo sàlygas pateikiant skaitmeninæ jo kopijà ir informacijà
apie já, skatinti aktualizuoti ir skleisti Lietuvos paveldà pasaulio kultûrø ávairovës sàlygomis, prisidëti prie integralios informacinës Europos kultûros paveldo erdvës kûrimo.“
Koncepcijoje nurodoma, kad, atrenkant skaitmeninti kultûros paveldo objektus, pirmiausia turi bûti taikomi ðie bendrieji
kriterijai: unikalumas, turinys, vertë, fizinë bûklë, amþius.
Bûtinybë toliau plëtoti skaitmeninimà Lietuvos muziejuose
nurodyta ir 2007 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vy9
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riausybës nutarime „Dël muziejø modernizavimo 2007–
2015 metø programos patvirtinimo“. Jame akcentuojama, kad
nëra sukurta ir dar neveikia integrali muziejø informacinë rinkiniø apskaitos sistema, todël neturima galimybiø tinkamai
keistis informacija, ieðkoti kolekcijø, jomis mainytis. Nutarime tarp pagrindiniø programos tikslø ir uþdaviniø numatyta
„moderniomis priemonëmis ir technologijomis aktualizuoti ðalies muziejø rinkinius ir uþtikrinti visuomenei galimybæ susipaþinti su suskaitmenintu kultûros paveldu ir informacija apie já.“
Naujas impulsas muziejams plaèiau ásijungti á kultûros paveldo skaitmeninimà buvo 2009 m. geguþës 20 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybës priimtas nutarimas „Dël Lietuvos
kultûros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas ir strategijos ágyvendinimo priemoniø planas 2009–
2013 metams. Ðiame dokumente sakoma, kad vienas ið valstybës strateginiø tikslø yra „Skatinti atminties institucijose
saugomø kultûros paveldo objektø skaitmeninimà, uþtikrinti
Lietuvos kultûros paveldo saugojimà, integravimà á virtualià
kultûros paveldo erdvæ ir sklaidà pasaulyje.“ Taip pat paþymima, kad reikia sukurti vientisà kultûros paveldo skaitmeninimo sistemà, kuri garantuotø kultûros paveldo objektø saugojimà ir vieðas prieigas bei integravimà á bendrà skaitmeninæ Europos kultûros paveldo erdvæ. Siekiama sudaryti teisines, organizacines ir kitas reikiamas sàlygas, kad bûtø sukurta ir veiktø vientisa Lietuvos kultûros paveldo skaitmeninimo sistemos infrastruktûra. Numatyta kurti ir plëtoti vientisà skaitmeninto kultûros paveldo paieðkos, saugojimo ir prieigos sistemà, skatinti atminties institucijø skaitmeninimo specialistø kompetencijos këlimà, standartizuoti kultûros paveldo skaitmeninimo, saugojimo ir prieigos procesus, vykdyti
Lietuvos kultûros paveldo skaitmeninimo turinio kûrimo ir
sklaidos darbus, skatinti skaitmeninto kultûros paveldo populiarinimo iniciatyvas.
Ðiuo nutarimu patvirtintame priemoniø plane 2009–
2013 metams nurodyta, kad atminties institucijose vykdyti
skaitmeninimo centrø funkcijas, uþtikrinti Lietuvos kultûros
10
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2010 m. kovo 18 d. vykusiame Lietuvos muziejø fotografø seminare apie muziejiniø
eksponatø fotografavimo specifikà pasakoja Lietuvos dailës muziejaus filialo LM ISC LIMIS
fotografas Antanas Lukðënas. Andriaus Valuþio nuotrauka

paveldo skaitmeninimo koordinavimà, bendradarbiavimo tarp
atminties institucijø skatinimà, ðios srities informacijos ir þiniø sklaidà ðalies ir tarptautiniu mastu pavedama trims valstybinëms ástaigoms – nacionaliniam Lietuvos dailës muziejui, Lietuvos nacionalinei Martyno Maþvydo bibliotekai ir Archyvø departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës.
Ágyvendinamas priemones numatyta finansuoti ið Respublikos biudþeto ir Europos Sàjungos struktûriniø fondø skiriamø lëðø.
Priemoniø plane nurodyta, kad, kuriant ir plëtojant vientisà skaitmeninto kultûros paveldo paieðkos, saugojimo ir prieigos sistemà, per tris metus turi bûti sukurta ir Lietuvos
muziejuose ádiegta Lietuvos integrali muziejø informacinë sistema (toliau – LIMIS).
LDM, ágyvendindamas ðá nutarimà, 2009 m. birþelio
30 d. ásteigë naujà struktûriná padaliná – Lietuvos muziejø informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centrà (LM ISC LIMIS).
11
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Jo paskirtis – ne tik koordinuoti, organizuoti muziejiniø vertybiø skaitmeninimà Lietuvos muziejuose, kultûros paveldo
pristatymà tarptautiniuose portaluose, bet ir sukurti Lietuvos muziejø rinkiniø duomenø bazes sujungianèià, vienodais
standartais tvarkomà LIMIS.
LM ISC LIMIS, ágyvendindamas Lietuvos Respublikos kultûros ministro ásakymà „Dël pavedimo Lietuvos dailës muziejui vykdyti projektà „Lietuvos integralios muziejø informacinës sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose [...]“,
2009 m. parengë ir Centrinei projektø valdymo agentûrai
(toliau – CPVA) derinti pateikë projektà „Lietuvos integralios
muziejø informacinës sistemos ádiegimas Lietuvos muziejuose“, kurá numatyta ágyvendinti 2010–2012 metais. Per ðá
laikotarpá turi bûti sukurta ir 19-oje Lietuvos muziejø (4 nacionaliniuose ir 15 respublikiniø) ádiegta LIMIS. Antrajame
projekto ágyvendinimo etape LIMIS planuojama ádiegti savivaldybiø, þinybiniuose ir kituose Lietuvos muziejuose.
Investicinis projektas jau suderintas. Jo finansavimo ir administravimo sutartá LDM su Informacinës visuomenës plëtros komitetu bei Centrine projektø valdymo agentûra pasiraðë ir projektà ágyvendinti pradëjo 2010 m. kovo 18 dienà.
Jau parengti ir pagal galiojanèius Lietuvos Respublikos teisës
aktus suderinti LIMIS nuostatai, patvirtinta ir áregistruota
LIMIS specifikacija, pradëti vykdyti pagrindiniai projekto vieðieji pirkimai, rengiami Sistemai reikalingi klasifikatoriai, tezaurai, personalijø ir raktaþodþiø þodynai.
Ágyvendinant kultûros paveldo skaitmeninimo politikà Lietuvos muziejuose, 2010 m. vasario mënesá LDM pasiraðë sutartis su Nacionaliniu M. K. Èiurlionio dailës muziejumi (Kaunas), Lietuvos jûrø muziejumi (Klaipëda), Ðiauliø „Auðros“ muziejumi (Ðiauliai) dël regionø skaitmeninimo centrø ásteigimo
juose muziejuose. 2010 m. kovo mënesá ðie centrai pradëjo veiklà, kuri apibrëþta LDM ir minëtø muziejø patvirtintuose regionø muziejø skaitmeninimo centrø nuostatuose. Ðiuose centruose 2010 m. jau dirbo po vienà LM ISC LIMIS darbuotojà.
LIMIS turi sudaryti galimybes ne tik automatizuoti muziejø rinkiniø ir jiems priskirtø eksponatø apskaità, jà kaup12
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LDM filiale LM ISC LIMIS 2010 m. birþelio 22 d. vykusio seminaro, kuriame buvo
pristatomas ATHENA projektas ir Lietuvos muziejø virtualiø parodø sistema, akimirka.
Irenos Endrijaitienës nuotrauka

ti, tvarkyti ir valdyti vadovaujantis vienodais standartais, pagal Lietuvoje kultûros ministro patvirtintà rekomenduojamø
taikyti standartø sàraðà bei muziejuose esanèiø rinkiniø apsaugos, apskaitos ir saugojimo tvarkà. LIMIS paskirtis – sujungti Lietuvos muziejø duomenø bazes á bendrà informacijos sistemà, uþtikrinti LIMIS elektroninio katalogo palaikymà ir vystymà, priemones Lietuvos muziejø eksponatams
skaitmeninti ir visatekstëms muziejø duomenø bazëms kurti, garantuoti paieðkà, diferencijuota tvarka sistemos naudotojams suteikti informacijà apie Lietuvos muziejø eksponatus. Muziejai, kuriuose bus ádiegta ði sistema, turës galimybæ ne tik teikti duomenis apie eksponatus á bendramuziejinæ
duomenø bazæ, bet ir susikurti savo muziejø eksponatø elektroninius katalogus, vieðas prieigas internete, formuoti virtualias parodas ið tø muziejø elektroniniuose kataloguose sukauptø duomenø apie suskaitmenintus eksponatus. Jie, da13
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lyvaudami kituose skaitmeninimo projektuose, turës galimybæ savarankiðkai teikti duomenis projektø partneriams apie
suskaitmenintus savo muziejaus eksponatus.
2010 m. pradëti kurti LIMIS sistemai reikalingi klasifikatoriai, tezaurai, raktaþodþiø ir personalijø þodynai. Juos,
bendradarbiaudami su visais Lietuvos muziejais, muziejininkø darbo grupëmis, kuria LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus darbuotojai ir projekto „Lietuvos integralios muziejø
informacinës sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ vykdymo grupës nariai – ið viso 5 specialistai. Klasifikatoriai ir tezaurai kuriami ávertinant uþsienio ðalyse, Lietuvos
atminties institucijose sukauptà patirtá ir Lietuvos muziejuose sukauptø kultûros paveldo objektø specifikà. Parengti klasifikatoriø, tezaurø projektai persiunèiami dailës, kultûros istorijos, gamtos mokslø, technikos, restauratoriø darbo grupiø nariams, muziejams. Èia jie analizuojami, papildomi, koreguojami. Vëliau LM ISC LIMIS, ið muziejø gavæs pasiûlymus ir pastabas, jas iðanalizuoja, klasifikatorius ir tezaurus
pakoreguoja, dar kartà persiunèia perþiûrëti muziejams ir po
papildomo koregavimo perduoda ávertinti konkreèiø srièiø
ekspertams (mokslininkams).
Klasifikatoriai kuriami lietuviø ir anglø kalbomis, o kai
kurie, atsiþvelgiant á konkreèiø rinkiniø specifikà, papildomai dar ir lotynø bei rusø kalbomis.
Ðiuo metu Lietuva visus muziejus siejanèios rinkiniø automatizuotai apskaitai ir eksponatø skaitmeninimui pritaikytos sistemos dar neturi, o poreikis skaitmeninti sukauptus
eksponatus ir teikti visuomenei informacijà apie juos jau dabar yra didelis. Ávertinæs tai, LM ISC LIMIS 2010 m. pradþioje sukûrë ir ádiegë Lietuvos muziejø virtualiø parodø
informacinæ sistemà (LM VPS, http://www.muziejai.lt/emuziejai/), kuri kiekvieno muziejaus darbuotojams jau ðiandien
sudaro galimybæ mokytis skaitmeninti sukauptus eksponatus, skaitmeninti juos bei teikti informacijà apie muziejines
vertybes interneto vartotojams. Bendradarbiaujant su ATHENA projektu, ði informacinë sistema pritaikyta duomenims
teikti á svarbiausià Europos kultûros paveldo portalà „Euro14
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peanà“ (http://www.europeana.eu). 2010 m. pradþioje ðios
sistemos duomenø bazëje buvo sukaupta svarbiausia informacija apie nemaþà dalá vertingiausiø LDM ir keletos kitø
Lietuvos muziejø liaudies meno kolekcijø eksponatø. Duomenys apie juos 2010 m. pavasará buvo pateikti ATHENA
projekto vykdytojams, o ðie minëtus duomenis pateikë portalui
„Europeana“ http://www.europeana.eu.
Artimiausiais metais informacijà apie Lietuvos muziejuose
sukauptas vertybes á „Europeanà“ planuojama pradëti teikti
ir per nacionaliná Lietuvos kultûros paveldo portalà „ePaveldas“ http://www.epaveldas.lt. Nuo 2010 m. ágyvendinamame ið Europos Sàjungos struktûriniø fondø finansuojamame
Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos vykdomame projekte „Virtualios elektroninës paveldo sistemos sukûrimas“ partneriø teisëmis kartu su kitomis svarbiausiomis
Lietuvos atminties institucijomis dalyvauja ir 3 muziejai – nacionalinis Lietuvos dailës muziejus, Lietuvos teatro, muzikos
ir kino muziejus bei Ðiauliø „Auðros“ muziejus. Dalyvavimas
ðiame projekte jiems taip pat sudaro galimybæ prisidëti prie
Lietuvos siekio ðalyje sukurti ir plëtoti vientisà skaitmeninto
kultûros paveldo paieðkos, saugojimo ir prieigos sistemà.
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