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Personalijų žodynas


Personalijų žodynas – nuolat atnaujinama, aktualiais duomenimis
papildoma duomenų bazė, kurią sudaro asmenų biografijos.

Personalijų žodyno objektai


LIMIS Personalijų žodyną sudaro duomenys apie asmenis, kurie
susiję su Lietuvos muziejų istorija, muziejuose saugomais
eksponatais.



Į Personalijų žodyną siūloma įtraukti šiuos asmenis: muziejininkus,
muziejinių vertybių tyrinėtojus, archeologus, eksponatų autorius,
gamintojus, restauratorius, asmenis, pavaizduotus eksponatuose ir
kt.

Personalijų žodyne skelbiami
duomenys apie asmenis


Darbuotojai, rengiantys tekstus LIMIS Personalijų žodynui, turi būti
susipažinę su teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų
apsauga.



LIMIS Personalijų žodyne teikiamų asmens duomenų sąrašas
nurodytas 2010 m. vasario 26 d. LDM direktoriaus įsakymu
patvirtintuose ir Informacinės visuomenės plėtros komitete prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įregistruotuose LIMIS
nuostatuose (prieiga Internete –
http://www.emuziejai.lt/LIMIS/files/limis_nuostatai.pdf )

Personalijų žodyne skelbiami
duomenys apie asmenis


Personalijų žodyno asmens duomenis sudaro (šie duomenys bus prieinami visiems
interneto naudotojams):



















Asmenvardžiai (vardai, pavardės);
slapyvardžiai;
inicialai;
gimimo data;
gimimo vieta;
mokslo, darbinės ir kūrybinės veikos svarbiausi įvykiai, pasiekimai;
apdovanojimai;
mirties data;
mirties ir palaidojimo vieta;
atminimo įamžinimas.
susiję asmenys:
asmenvardžiai;
profesija;
gimimo data;
gimimo vieta;
mirties data.

Sistemoje kaupiami duomenys apie asmenis, iš kurių įsigyti eksponatai, bus prieinama tik LIMIS
sistemos administratoriui, informaciją pateikusio muziejaus darbuotojams, turintiems teikti
konkrečius duomenis į sistemą ir valstybinių įstaigų, kurios turės teisę gauti visus duomenis
saugomus sistemoje, registruotiems darbuotojams.

Rekomenduojama biografijų, skirtų
Personalijų žodynui, rengimo tvarka


Muziejus parengia ir LM ISC LIMIS atsiunčia asmenų, kurie susiję
su eksponatais, planuojamais skaitmeninti artimiausiais metais
(2010–2013), sąrašą ir jame nurodo, kokių asmenų biografijas
muziejus jau yra parengęs ar turi galimybę parengti.



LM ISC LIMIS, išanalizavęs muziejų planus, parengia bendrą
asmenybių, kurių biografijas reikia parengti, Personalijų žodyne
pateikti 2010–2013 m., sąrašą, nurodydamas, koks muziejus kurią
biografiją rengia ar yra parengęs, ir šį sąrašą pateikia visiems į
eksponatų skaitmeninimą įsijungiantiems muziejams.



Asmenų, kurie yra gyvi, biografijų galutinis tekstas turi būti
suderintas su asmeniu ir jo pasirašytas.

Biografijų teksto derinimo su
asmenimis rekomenduojama tvarka


Sužinomas autoriaus adresas (paprastas arba elektroninis) ir jam kartu su
laišku išsiunčiama biografijos pildymo forma (dokumentų formas yra
parengęs LM ISC LIMIS).



Asmuo, gavęs laišką jei sutinka, kad jo biografija būtų pateikta LIMIS
Personalijų žodyne, užpildo jam atsiųstą biografijos formą ir išsiunčia ją
muziejui arba LM ISC LIMIS;



Pagal atsiųstus asmens duomenis parengiama asmens biografija, skirta
LIMIS Personalijų žodynui. Parengtas tekstas išsiunčiamas suderinti
asmeniui.



Asmuo, gavęs biografijos tekstą, susipažįsta su juo, jei reikia dar jį
pakoreguoja, galutinį tekstą pasirašo ir atsiunčia muziejui arba LM ISC LIMIS
(tekstas turi būti patvirtintas paprastu arba elektroniniu parašu, siunčiamas
paprastu arba elektroniniu paštu).



Gavus asmens pasirašytą biografiją, tekstą LM ISC LIMIS arba muziejaus
darbuotojai pateikia LIMIS Personalijų žodyne.

Dokumentų formos, skirtos duomenims
apie asmenis rinkti:



Pirmasis laiškas, skirtas asmeniui, kurio pavardė
įtraukta į LIMIS personalijų žodyno sąrašą;



Biografijos pildymo forma;



Antrasis laiškas, skirtas biografijos tekstui
suderinti su asmeniu..

Ačiū už dėmesį!
El. p. danute@limis.lt, info@limis.lt
Tel. (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550

