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Lietuvos muziejų virtualių parodų 
sistemos tikslai ir uždaviniai
 Sudaryti galimybę muziejams jiems patogiu būdu įsijungti į kultūros paveldo 

objektų skaitmeninimą.

 Sukurti įrankį, kuriuo muziejai, ypač neturintys eksponatų automatizuotai 
apskaitai, skaitmeninimui skirtų informacinių sistemų, galėtų pradėti mokytis 
skaitmeninti muziejines vertybes ir viešinti informaciją apie jas, įsijungtų į 
klasifikatorių ir tezaurų kūrimą.

 Kurti Lietuvos muziejuose saugomų vertingiausių, unikaliausių, įdomiausių 
eksponatų virtualias parodas Internete.

 Sudaryti Lietuvos muziejams galimybę teikti lietuvišką turinį (skaitmeninę 
informaciją apie kultūros paveldo objektus) į Europos Komisijos finansiškai 
remiamą pagrindinę Europos kultūros paveldo skaitmeninį portalą  
EUROPEANĄ www.europeana.eu. 
 Teikiant duomenis EUROPEANAI, bendradarbiaujama su ATHENA projekto 

vykdytojais, naudojamas ATHENA projekto vykdytojų Europos muziejams 
sukurtas LIDO metaduomenų standartas.

http://www.europeana.eu/


Lietuvos muziejų virtualių 
parodų sistema (parodos anotacija) 
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Paroda_l_l_menas.asp?paroda=2



Lietuvos muziejų virtualių 
parodų sistema (parodos katalogas) 
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Katalogas.asp?paroda=2&kdr=1&eksponatas=1



Lietuvos muziejų virtualių 
parodų sistema (eksponato aprašas) 
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Eksponatas.asp?paroda=2&eksponatas=421&kodas=94&kdr=43&tpe=0



Lietuvos muziejų virtualių 
parodų sistema (didelis eksponato vaizdas)
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Eksponatas.asp?paroda=2&eksponatas=421&kodas=94&kdr=43&tpe=0



Informacijos pateikimo LMVPS 
pagrindiniai principai
 Pradėti kurti naujas, plėtoti jau pradėtas muziejų virtualias 

parodas turi galimybę kiekvienas muziejus.

 Muziejus, inicijuojantis naujos virtualios parodos sukūrimą, turi 
kreiptis į LM ISC LIMIS, pateikti LM ISC LIMIS raštu: 

 a) parodos koncepciją, 
 b) pavadinimą, 
 c) anotaciją,
 d) raštu įsipareigoti vienas arba kartu su kitais muziejais 

parodoje pateikti informaciją ne mažiau kaip apie 50–100 
Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus (atsiunčiamas 
įsipareigojimas turi būti parašytas ant muziejaus firminio lapo, 
patvirtintas muziejaus direktoriaus parašu). Jei siūlomai parodai 
LM ISC LIMIS pritars, jai sistemos programuotojas sukurs 
katalogą ir parodą bus galima pradėti formuoti. 



Informacijos pateikimo LMVPS 
pagrindiniai principai
 Su muziejais, kurie įsijungs į virtualių parodų kūrimą, LM ISC LIMIS 

sudarys bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią muziejus turės 
įsipareigoti:
 a) teikti sistemos duomenų bazei teisingą informaciją apie 

eksponatus,
 b) pasižadėti neprieštarauti tam, kad sistemos duomenų bazėje 

esanti jo pateikta informacija būtų skelbiama Internete ir 
eksportuojama į portalą www.europeana.eu, 

 c) įsipareigoti, kad muziejus, teikdamas duomenis į sistemos 
duomenų bazę, laikysis teisės aktų, susijusių su autorių teisėmis 
bei asmens duomenų apsauga ir kt.

 Prašytume visus muziejus, kurie nutars kurti virtualias parodas 
naudodami LMVPS, apie tai informuoti LM ISC LIMIS (el. paštu arba 
telefonu).

http://www.europeana.eu/


Prisijungimas prie LMVPS
 Informacija LMVPS pateikiama prisijungus prie sistemos per 

Internetą. Tai gali padaryti kiekvienas muziejus, kuriam yra sukurtas 
prisijungimo kodas – galioja tie patys prisijungimo kodai, kaip ir 
pildant portalo „Lietuvos muziejai“ duomenų bazę „Renginių 
katalogas“. 

 Muziejai, neturintys šio kodo, ar jį pamiršę, turi kreiptis į LM ISC 
LIMIS . 
 LM ISC LIMIS kontaktiniai asmenys: Danutė Mukienė, Irena 

Endrijaitienė
 Tel.: (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47 550.
 El. p.: danute@limis.lt, muziejai@gmail.com).

mailto:danute@limis.lt
mailto:muziejai@gmail.com


Informacijos pateikimo 
LMVPS pagrindiniai principai
 Konkretaus muziejaus prisijungimo prie sistemos kodą žino (-os) tik tas 

muziejus ir LM ISC LIMIS sistemos (LMVPS) administratoriais paskirti 
darbuotojai, todėl pateikti ir koreguoti muziejaus informaciją sistemos 
duomenų bazėje gali tik to muziejaus darbuotojai ir LM ISC LIMIS 
administracijos paskirti LMVPS administratoriai.

 Sistemoje kartu su eksponato aprašu privalo būti skelbiami ir jo 
skaitmeniniai vaizdai (nuo 1 iki 4). Informacija apie eksponatus, kurių 
skaitmeniniai vaizdai nebus pateikti, iš LMVPS duomenų bazės bus 
ištrinama.

 Užpildžius eksponato aprašo laukus, prisegus eksponatų skaitmeninius 
vaizdus, pateikti duomenys turi būti patikrinami ir tik tada registruojami 
sistemoje.

 Kiekvieną dieną, užbaigus teikti duomenis apie eksponatus sistemos 
duomenų bazei, į sistemą įvesti duomenys turi būti peržiūrimi (testuojami) 
Internete. Pastebėtos klaidos iš karto tą pačią dieną sistemos duomenų 
bazėje turi būti ištaisytos. 



Informacijos pateikimas 
LMVPS
 Informacija LMVPS pateikiama pagal sistemos naudojimo 

instrukciją, kuri 2010 m. balandžio mėn. pabaigoje išsiųsta visiems 
Lietuvos muziejams. Ji skelbiama ir Internete adresu 
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Doc/Instukcija_Virtualiu_parodu_informacine_sistema.pdf
. 
 Instrukcija ateityje bus papildoma nauja informacija, kuri rengiama 

atsižvelgus į muziejų darbuotojų klausimus ir pagal LM ISC LIMIS bei 
Lietuvos muziejų darbuotojų pageidavimus bei patobulinus Virtulių parodų 
sistemą. 

 Artimiausiu metu šios instrukcijos nuoroda bus pateikta atskirame 
informacinio leidinio www.emuziejai.lt puslapyje, kuriame bus 
skelbiami ir klausimai bei atsakymai, naujausia tarnybinė 
informacija, susijusi su virtualių parodų kūrimu šioje sistemoje. Šį 
puslapį bus galima pasiekti tik prisijungus prie sistemos adresu 
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp 

http://www.muziejai.lt/emuziejai/Doc/Instukcija_Virtualiu_parodu_informacine_sistema.pdf
http://www.emuziejai.lt/
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp


Duomenų pateikimas LMVPS

 Prie sistemos prisijungiama adresu http://www.muziejai.lt/
emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp

http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Tarnyba/Muziejaus_iejimas.asp


Duomenų pateikimas LMVPS



Duomenų pateikimas LMVPS



Duomenų pateikimas LMVPS



Duomenų pateikimas LMVPS



Duomenų koregavimas LMVPS



Duomenų koregavimas LMVPS



Duomenų testavimas LMVPS viešoje 
prieigoje Internete



Duomenų testavimas LMVPS viešoje 
prieigoje Internete 



Ačiū už dėmesį!

El. p. danute@limis.lt, info@limis.lt

Tel. (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550

mailto:danute@limis.lt
mailto:info@limis.lt
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