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Aplankytos ekspozicijos ir parodos

� Moravijos muziejaus ekspozicija Brno mieste;

� Muchos muziejaus ekspozicija Prahoje;

� Nacionalinė Prahos galerija. Bohemijos ir Centrinės Europos viduramžių meno paroda 

buvusiame Šv. Agnietės iš Bohemijos vienuolyne;

� Nacionalinio muziejaus padalinio Čekijos muzikos muziejaus Muzikos instrumentų ekspozicija;

� Žydų muziejaus Roberto Guttmanno galerijoje veikianti paroda „Nuo tada aš tikiu likimu...“, 1941–

1942 m. žydų trėmimas į Baltarusiją;

� Prahos nacionalinės galerijos nuolatinė ekspozicija „XIX, XX, XXI a. menas“; 

� Vykstant į Čekiją, Lenkijoje aplankyta Varšuvos karališkųjų rūmų muziejaus ekspozicija ir paroda 

„Dama su šermuonėliu ir kiti šedevrai iš Krokuvos Čartoriskių muziejaus“;

� Grįžtant į Lietuvą, aplankyta Sedlecės kaulų koplyčia bei Čekijos sidabro muziejus Kutna Horoje.
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� Daugelyje muziejų ekspozicijai, parodai praplėsti 
naudojami naujos kartos plačiaformačiai ekranai filmams 
demonstruoti.

� Vis dažniau muziejuose diegiami audiogidai –
nešiojami elektroniniai prietaisai, skirti
audioekskursijoms. 

Daugelis aplankytų muziejų lankytojams siūlo audiogidų paslaugas. 

Audiogidas niekad nepakeis gyvo gido, kuris ne tik pasakoja, bet ir parodo, 
atsako į klausimus, gali pateikti platesnę informaciją, prisitaikyti prie lankytojų
grupės. Audiogidų būna įvairių rūšių. Audiogidą galima lyginti su ausinuku, tačiau 
svarbiausias skirtumas, tai kad audiogidams kuriamos specialios programėlės, 
kurios leidžia nedideliuose aparatuose pasirinkti kalbą, norimą salę ir netgi kai 
kurie leidžia peržiūrėti vaizdo medžiagą. Kiekvienas muziejus atsižvelgdamas į
savo galimybes bendradarbiaujas su audiogidų paslaugas teikiančiomis 
įmonėmis gali pasirinkti tinkamiausią sau variantą. 

Taip pat daugelio muziejų ekspozicijose ar parodose naudojami plačiakampiai 
ekranai, juose demonstruojama vienokia ar kitokia informacija, pvz., 
dokumentiniai filmai apie menininkus ir jų kūrybą (kaip antai Muchos muziejuje) 
arba įvykių liudininkų pasakojimai (Žydų muziejuje). 

Visa papildoma informacija praturtina ekspozicijas, parodas. Gyvename 
informacinėje visuomenėje, todėl kiekviena technologinė naujovė yra svarbi. Ji 
rodo, kad ir kultūros įstaigos ne tik saugo vertybes, bet ir rūpinasi jų
demonstravimu visuomenei šiuolaikiškiausiais būdais. Tai pat tai yra vienas iš
būdų pritraukti jaunąją kartą į muziejaus sales.
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Audiogidai

� Profesionaliame audiogido aparate galima parinkti pasakojimo 

kalbą;

� Labiau paplitę interaktyvieji audiogidai: jais naudodamiesi, 

muziejaus lankytojai patys sprendžia, kas jiems įdomiausia;

� Profesionalūs audiogidai yra skirti individualioms ekskursijoms, 

tačiau yra puikiai tinkančių ir nedidelėms grupelėms;

� Audiogidas pavaduoja ekskursijų vadovą – tai ypač patogu 

savarankiškai ekspozicijas norintiems apžiūrėti lankytojams bei 

mažoms jų grupėms.
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Virtualios parodos

� Įmonė „AiP Beroun“, bendradarbiaudama su Čekijos 
dailės muziejumi, sukūrė virtualių parodų sistemą, kurią
pritaikė muziejaus svetainei. 

http://sbirky.cmvu.cz/en/

Bendradarbiaudama su Čekijos dailės muziejaus specialistais įmonė „AiP
Beroun“ sukūrė virtualių parodų sistemą, kurioje pateikiami suskaitmeninti
vaizdai, bendradarbiaujant išgryninti raktiniai žodžiai, siejantys eksponatą su 
autoriumi, kitais autoriaus kūriniais pagal tam tikrą temą (laikotarpis, stilius ir 
pan.).

Sistema mokama. Pirmajam muziejui tai kainavo nedaug, nes tai bendras įmonės 
ir muziejaus įdirbis. Šią sistemą įmonė kitų muziejų pageidavimu nesunkiai galėtų
pritaikyti jų poreikiams.

Iki matomo rezultato nueitas netrumpas kelias. Prireikė ne vieno mėnesio 
išgryninti dirvą, nuo sąsajų iki dizaino. Virtuali paroda turėjo derėti prie bendros 
muziejaus svetainės dizaino, programuotojai su muziejininkais turėjo suderinti ir 
suprogramuoti paprastą struktūrizuotą valdymą, naršymą, apspręsti greitą
reikiamos informacijos suradimą. Tik po kruopštaus darbo ir testavimo gautas 
kokybiškas produktas.

Taip pat labai svarbi pateikiamų duomenų kokybė. 
Įmonė „AiP Beroun“ – vykdytoja, kuri techniškai išsprendė užsibrėžtus tikslus, 
mokslinį įdirbį padarė muziejaus darbuotojai.

Įmonės atstovas apie muziejų pageidavimą diegtis šią sistemą kalbėjo nelabai 
entuziastingai, bet su viltimi, kad situacija keisis.

Prie šios naujovės muziejai jungiasi nenoriai dėl įvairių priežasčių: motyvacijos 
stoka, finansų stoka, techninių galimybių neturėjimas, nenoras dalintis informacija 
apie sukauptas vertybes rinkiniuose, baimė prarasti statistinį muziejaus lankytoją, 
žmogiškųjų resursų stoka ir pan.

Tačiau tokios sistemos teikia daug privalumų: naujų lankytojų pritraukimas, 
lengvesnis informacijos radimas mokslininkams iš viso pasaulio, vizualinė
mokymų, studijų medžiaga būsimiems kultūros srities specialistams, partnerių
paieška, savotiškas reklama. 5
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Dailininkų abėcėlinė rodyklė

Duomenų bazėje esančių kūrinių autorių abėcėlinė rodyklė.
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Išdėstymas ir aprašas

Kairėje – vieno autoriaus darbų sąrašas, dešinėje – vieno kūrinio aprašymas ir 
nuorodos į autoriaus biografiją, kitus autoriaus kūrinius, į sąrašą kūrinių, sukurtų
tame pačiame laikotarpyje, į to paties stiliaus kūrinių sąrašą ir pan.
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Autorius ir darbai, susiję tema

Kairėje – vieno dailininko biografijos pavyzdys, dešinėje – duomenų bazės kūrinių
sąrašo pagal temą pavyzdys.
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Iliustracijos peržiūra

Nuotraukos pateikiamos aukšto kokybės, bet apsaugotos nuo kopijavimo. Įmonė
šiai problemai spręsti pasirinko technologinį sprendimą, kuris naudojamas, pvz., 
Google maps svetainėje. Iliustracija padidinama pakankamai, kad būtų galima 
gerai apžiūrėti kūrinį, tačiau pateikiama fragmentiškai – riboto dydžio lauke. Taip 
užtikrinama, kad visas kūrinys nebus nukopijuotas. [žr. Kitą pateiktį]
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Vaizdo padidinimas (zoom)
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Detali paieška

Detalios paieškos laukų pavyzdys.
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Šechtl&Voseček fotografijos muziejaus
virtuali galerija

http://sechtl-vosecek.ucw.cz/en/galerie.html

CITeM centro darbuotojai (su kuriais buvome susitikę Brno mieste) nurodė dar 
vieną virtualią galeriją, kurią kuria Šechtl&Voseček fotografijos muziejus. 

Tokios sistemos kaip matėme Čekijos dailės muziejaus svetainėje čia nėra, 
tačiau informacijos pateikiama daug. 

Per savaitę archyvas suskaitmenina apie 50 nuotraukų. 2010 10 03 archyvą
sudarė jau 24 771 įrašai. 

Kiekvieną savaitę yra atnaujinama internetinė archyvo versija.

Archyve jau sukaupta 15 000 aukštos rezoliucijos nuotraukų (~350 MP 
[megapixels]), kurių peržiūrai naudojama panaši technologija kaip ir Čekijos 
dailės muziejaus virtulių parodų iliustracijų peržiūrai. (žr. kitą pateiktį)

Internetinė svetainė yra dvikalbė – čekų ir anglų kalbomis.

Kai kurios publikuojamos iliustracijos yra visiškai be prierašų, pvz., nėra tarkim 
žinomas fotografijos autorius, tokiais atvejais visada parašoma žinutė: prašoma, 
kad svetainės lankytojas, turintis svarbios informacijos susisiektų su archyvu. 
Taip bendradarbiaujant tikslinama ir papildoma informacija apie vieną ar kitą
fotografiją. 

Visos autorinės teisės priklauso Marie Šechtlovái, todėl norint archyvo 
nuotraukas perpublikuoti būtina susisiekti su archyvu.
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Nuotraukų peržiūra

Aukšto kokybės nuotraukų peržiūros įrankis. Padidintą vaizdą žr. kitoje pateiktyje.
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Vaizdo padidinimas (zoom)
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Virtuali galerija „Marie Sechtlová: life with 
photography. 1950–2003“
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