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Centro įkūrimas


Centras įkurtas LDM direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. V.1-90, įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009
m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493, priemonių planą 2009–2013
metams.



Centro buveinės adresas: Bokšto g. 5, LT-01226 Vilnius
(Chodkevičių rūmai).



Sutrumpintas filialo pavadinimas – LM ISC LIMIS.

LM ISC LIMIS ženklas (logo)

Ženklo autorė – LM ISC LIMIS Skaitmeninimo skyriaus skaitmenintoja-dizainerė Indrė Aleliūnaitė

LM ISC LIMIS informacinis leidinys Internete

„Muziejinių vertybių skaitmeninimas“
www.emuziejai.lt

LM ISC LIMIS – Lietuvos dailės
muziejaus specializuotas
padalinys


Pagrindinė centro paskirtis – siekti Lietuvos muziejuose
sukaupto kultūros paveldo integravimo į bendrą
skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę,
vykdant Lietuvos muziejų rinkinių apskaitos automatizavimą
ir muziejų eksponatų skaitmeninimą, sukuriant vieningą
Lietuvos muziejų informacinę sistemą bei skaitmenintų
muziejų eksponatų vaizdų rinkinį, rūpinantis tinkamu jų
duomenų kaupimu, tvarkymu, saugojimu ir pateikimu
visuomenei informacinių technologijų pagalba.


Tuo tikslu 2009 m. buvo pradėti naujos Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimo ir įdiegimo Lietuvos
muziejuose darbai.

Teisinė bazė LIMIS sukurti


2007–2013 m. ES Ekonomikos augimo programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė Nr. VP2-3.1.IVPK-04-V.




Šioje priemonėje numatyta kurti vieningą kultūros paveldo skaitmeninį
turinį, perkeliant į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo
objektus, meno ir literatūros kūrinius, informaciją apie svarbiausius istorijos
ir visuomenės reiškinius bei teikti apie juos informaciją elektroninėje
erdvėje.

2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.
493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu
patvirtintas strategijos įgyvendinimo priemonių planas 2009–2013
metams.


Šiame priemonių plane numatyta kurti ir plėtoti vientisą skaitmeninto
kultūros paveldo paieškos, saugojimo ir prieigos sistemą (priemonė 1.2).
Tarp svarbiausių uždavinių (priemonė 1.2.1.) numatyta muziejuose įdiegti
Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS).

LIMIS sukūrimo ir įdiegimo Lietuvos
muziejuose projektas











2009 m. gruodžio 15 d. Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA)
derinti buvo pateiktas LM ISC LIMIS parengtas Lietuvos integralios
muziejų informacinės sistemos diegimo Lietuvos muziejuose investicinis
projektas.
2010 m. kovo 18 d. su CPVA ir Informacinės visuomenės plėtros
komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės LDM pasirašė projekto
finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto įgyvendinimui skirta 7
milijonai litų.
Projektas įgyvendinamas 2010 m. kovo – 2012 m. rugpjūčio mėnesiais.
Šiuo metu vyksta projekto pagrindinio viešojo pirkimo (informacinės
sistemos sukūrimo ir su tuo susijusių paslaugų) procedūros.
Pagal šį projektą LIMIS 2010–2012 m. turi būti sukurta ir įdiegta 19
Lietuvos muziejų (nacionaliniuose ir respublikiniuose).
Savivaldybių, žinybiniams ir kitiems Lietuvos muziejams sistema turėtų
būti įdiegta įgyvendinant II-ąjį projekto etapą – po 2012 m. rugpjūčio
mėnesio. Šiam etapui įgyvendinti planuojama parengti naują investicinį
projektą – bus ieškoma papildomų lėšų.

LDM – projekto „LIMIS diegimas Lietuvos
muziejuose“ vykdytojas




Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d.
nutarimu Nr. 1215 „Dėl Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d.
nutarimo Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo,
skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos
patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 120-5141) projekto
„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS
diegimas Lietuvos muziejuose“ vykdytoju paskirtas Lietuvos
dailės muziejus.
Lietuvos dailės muziejuje šio projekto įgyvendinimas pavestas
muziejaus filialui Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir
LIMIS centras.

Kolegialumas


Vienas iš svarbiausių filialo darbo principų –
kolegialumas.
 Įgyvendinant filialo pagrindinius tikslus ir uždavinius,
siekiama bendradarbiauti su visais Lietuvos muziejais ir
kitomis Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijomis.
 2010 m. balandžio mėn. LM ISC LIMIS taryba, kurios
funkcijos nurodytos LM ISC LIMIS nuostatuose.

Skaitmeninimo centrai regionuose






Siekiant plėtoti, geriau organizuoti ir koordinuoti kultūros
paveldo objektų skaitmeninimą Lietuvos regionų muziejuose,
2010 m. pradžioje Lietuvos regionuose įkurti 3 regionų muziejų
skaitmeninimo centrai, parengti Regionų muziejų skaitmeninimo
centrų nuostatai, pasirašytos LDM sutartys su muziejais,
kuriuose šie centrai įsteigti.
Regionų muziejų skaitmeninimo centruose nuo šių metų vasario
mėn. dirba po vieną LM ISC LIMIS darbuotoją.
Centrai veikia:





Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (vyr. metodininkas
Kęstutis Linkus);
Šiaulių „Aušros muziejuje (vyr. metodininkė Teklė Tomkutė);
Lietuvos jūrų muziejuje (vyr. metodininkas Vismantas Ragaišis).

Eksponatų klasifikatorių, tezaurų,
personalijų ir raktažodžių kūrimo
darbo grupės






Dailės darbo grupė
Kultūros istorijos darbo grupė
Gamtos, mokslo ir technikos darbo grupė
Restauratorių darbo grupė
Bendramuziejinių klasifikatorių kūrimo grupė

LM ISC LIMIS struktūra

Centras įkurtas sujungus 3 LDM anksčiau savarankiškai veikusius skyrius (LDM Skaitmeninių
leidinių centrą, LDM Skaitmeninimo centrą, LDM LIMIS plėtros skyrių ir papildomai į darbą
naujus darbuotojus (4 dirbo nuo 2009 m. liepos 1 d., o nuo 2010 m. vasario mėn. – 8)



Administracija



Informacinių technologijų ir LIMIS centras;
Metodinis skyrius;
Skaitmeninimo skyrius (skyrius rūpinasi LDM eksponatų skaitmeninimu,




(LM ISC LIMIS vedėjas ir administratorius (atsakingas už filialo
administravimą, tarptautinius ryšius ir fondoiešką);

įgyvendinamu VEPS projektu);






Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyrius

(portalo
„Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt ir kitų LDM kuriamų ir administruojamų
interneto leidinių kūrybinė grupė;
Regioniniai skaitmeninimo centrai (jei bus gauta lėšų iš Respublikos
biudžeto, planuojama, kad 2011 m. juose dirbs po du LM ISC LIMIS
darbuotojus).
LIMIS projekto administravimo ir valdymo grupė (dirbs projekto
įgyvendinimo metu – 2010 m. kovo – 2012 m. rugpjūčio mėn.).

LM ISC LIMIS finansavimas
2009 m. lėšos:

LDM vidiniai resursai (pagrindas);


Lėšos, gautos iš Kultūros ministerijos konkursinių
programų:

,,Muziejinių vertybių skaitmeninimo ir automatizuotos
apskaitos gebėjimų ugdymas“ – 25 tūkst. Lt;

Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt plėtra,
atnaujinimas 2009 m.“ – 10 tūkst. Lt.

LM ISC LIMIS finansavimas
2010 m. lėšos:








Lėšos, kurios skirtos pagal 2009 m. LDM parengtą ir Respublikos biudžetui
pateiktą investicinį biudžetą pagal Vyriausybės 2009 m. gegužęs 20 d. nutarimą
muziejui priskirtoms Lietuvos muziejų skaitmeninimo centro funkcijoms vykdyti.

Kompiuterinei technikai ir įrangai įsigyti iš prašytų 604 tūkst. Lt (tiek buvo
numatyta skirti pagal skaitmeninimo strategijos priemonių planą) gauta 200
tūkst. Lt. Įranga perkama LM ISC LIMIS ir 3 regioniniams skaitmeninimo
centrams – po 50 tūkst. Lt skirta kiekvienam centrui.

Papildomai gauta apie 240 tūkst. Lt LM ISC LIMIS darbuotojams išlaikyti (LM
ISC LIMIS 5 darbuotojams Vilniuje ir 3 darbuotojams – regioniniuose
centruose).
Lėšos, kurios jau pradedamos gauti iš Europos struktūrinių fondų (LIMIS diegimo
Lietuvos muziejuose projektas).
Lėšos, kurias LDM jau pradeda gauti iš ES struktūrinių fondų, partnerio teisėmis
dalyvaudamas Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos įgyvendiname Virtualios
elektroninės paveldo sistemos projekte (www.epaveldas.lt).
Lėšos, kurias planuojama gauti iš kitų Lietuvos kultūros, švietimo rėmimo fondų
kultūros paveldo skaitmeninimo proiektams įgyvendinti.
LDM vidiniai resursai.

Trečiadienis LM ISC IMIS –
Muziejų diena




Visų Lietuvos muziejininkų ir jų bičiulių, norinčių ir galinčių
prisidėti prie LIMIS sistemos, muziejinių eksponatų dalykinių
klasifikatorių, tezaurų sukūrimo, raktažodžių ir personalijų
tekstų duomenų bankų sukūrimo LM ISC LIMIS laukiama
kiekvieną trečiadienį nuo 15 val. (adresas: Bokšto g. 5, tel.
(8~5) 261 9670, el. p. info@limis.lt).
Muziejų trečiadienio pagrindinių užsiėmimų temos
skelbiamos iš anksto LM ISC LIMIS informaciniame leidinyje
„Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt.

Dėkoju už dėmesį!

Danutė Mukienė
El. p. danute@limis.lt , info@limis.lt
Tel. (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47 550

