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Informacinių technologijų taikymo muzeologijoje metodinis centras CITeM, įsikūręs 

Moravijos muziejuje Brno, veikia nuo 2004 m. Skirtas IT problemoms Čekijos 
muziejuose ir galerijose metodiškai spręsti. Centro veikla apima: 
- aktyvų dalyvavimą kuriant ir viešinant tarptautinius ir nacionalinius standartus, 
- IT naujovių pritaikymą muziejuose ir galerijose, 
- tarpininkavimą tarp muziejininkų ir IT specialistų,
- IT taikymo muziejuose metodiką,
- muziejų specialistų mokymus IT srityje,
- įrašų įtraukimo į Nacionalinę muziejų autoritetinių įrašų sistemą iniciatyvą, 
- nacionalinius rinkinių duomenų bazių standartus,
- darbo vietų skaitmeninimo srityje modeliavimą ir rinkinių valdymo palaikymą.
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DEMUS sistema

Zdeněk Lenhart – CITeM vyr. analitikas

DEMUS – muziejų rinkinių dokumentavimo sistema Čekijos ir Slovakijos muziejams.
Pradėta kurti 1996-1997 m. MS Access pagrindu. Baigta vystyti prieš 2 metus. Turi tris 
versijas. 
Užsakymą sistemai kurti pateikė Čekijos muziejų asociacija, o finansavimą suteikė
Čekijos kultūros ministerija, atsižvelgdama į CIDOC ICOM rekomendacijas. 
Duomenų struktūra pilnai atitinka tarptautinį Object ID standartą. Kokybės analizę
užtikrina Čekijos muziejų asociacijos komisijos. Demus atitinka Rinkinių įstatymą
122/2000. Minimalūs standartai Čekijos muziejams paruošti pagal Rinkinių įstatymą ir 
bendradarbiaujant su Centrinės Europos ICOM (CEICOM). 

Programą naudoja apie 150 muziejų lokaliai, jie nesujungti tarpusavyje. Visose muziejų
naudojamose duomenų bazėse yra suvesta apie 3 mln. eksponatų įrašų.

DEMUS sukurta, kad palengvinti parodų organizavimą, leidybą, eksponatų skolinimą, 
restauravimo proceso fiksavimą ir spręsti kitas problemas. Neskirta kolekcijų viešinimui 
ar statistiniams tyrimams. 
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DEMUS sistemos moduliai
+ Registras (Evidence) – chronologinė eksponato priėmimo 

dokumentacija su integruotu centriniu registru. Yra prie 
kiekvieno modulio. 

+ Katalogas – tinka bet kokio rinkinio eksponatams, mažiems 
muziejams, kurių rinkiniams netinka specializuoti moduliai

+ Vaizduojamasis menas. 
+ Fotoarchyvas. 
+ Botanika. 
+ Zoologija. 
+ Geologija (apima mineralogiją ir paleontologiją). 
+ Entomologija. 
+ Istorija. 
+ Archeologija. 

– Numizmatika, Technologija ir Etnografija – ruošiami. 



Čekijos centrinis muziejinių rinkinių
registras http://ces.mkcr.cz

2000 m. priimtas Muziejinių rinkinių apsaugos įstatymas Nr. 122/2000 apibrėžė rinkinių
savininkų teises ir įsteigė Centrinį rinkinių registrą (CES), kurį išlaiko Kultūros ministerija.  
Visi muziejai (nacionaliniai, regioniniai ir savivaldybių) buvo įpareigoti užregistruoti savo 
kolekcijas ir pateikti bei atnaujinti informaciją apie savo rinkinius. Rinkiniai išlaikomi, 
papildomi, plečiami ir administruojami bei naudojami viešajam interesui. Taip pat į
Registrą įtraukti ir kitų teisinių subjektų ir individų valdomi rinkiniai jiems pageidaujant.   
Šiuo metu registre yra 366 rinkiniai ir 2523 subrinkiniai (jų dalys).
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Dailės rinkinių registras 
http://mzm.cz/promus11

Registre yra 50 000 eksponatų įrašų iš 26 institucijų. Prieiga prie dailės rinkinių internete 
- eksportuojama keletas laukų iš DEMUS. 
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Integrali Čekijos muziejų rinkinių
valdymo sistema, 2010–2014

Integrovaný systém správy sbírek (I3S) („Integrated system for museum collections 
management") – būsima integrali Čekijos muziejų rinkinių valdymo sistema. 
Tikslas – integruoti įrašus apie rinkinius iš centrinio rinkinių registro (CES) ir 
profesionalius eksponatų aprašus bei visus susijusius dokumentus į vieną sistemą. 
Muziejų kolekcijos turi būti prieinamos visiems ir bet kur. 
Šiais metais skirti pinigai sistemos kūrimo projektui 2010–2014 m. 85 proc. lėšų skiriama 
iš ES struktūrinių fondų (Integrated Operational Programme) ir 15 proc. iš nacionalinio 
biudžeto. Iš viso ~3 mln. eurų.
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