Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt titulinio puslapio fragmentas

Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt „Renginiø kalendoriaus“ parodø
iðklotinës fragmentas
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LIETUVOS MUZIEJØ INTERNETO
SVETAINIØ TYRIMO REZULTATAI
Margarita GAUBYTË

Skaitmeniniame amþiuje vis daugiau informacijos pateikiama interneto erdvëje. Kiek ji kokybiðka, struktûruota ir
prieinama, labai priklauso nuo to, kas ir kaip jà pateikia.
Priimta, kad kultûros paveldo ástaigø interneto svetainës,
kaip ir visos kitos, bûtø kuriamos naudojantis visuotinai
priimtais standartais. Kai jø laikomasi, interneto leidiniuose
lengva rasti informacijà, jie suteikia gerø emocijø.
Siekdama valstybës institucijø interneto svetainiø vienovës
ir efektyvumo Lietuvos Respublikos Vyriausybë 2003 m. patvirtino Bendrøjø reikalavimø, keliamø valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø interneto svetainëms apraðà. Nuo 2003
m. minëtas apraðas ne kartà tobulintas. Kasmet Informacinës
visuomenës plëtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
(IVPK) organizuoja tyrimà – aiðkinasi, kiek valstybës bei savivaldybiø institucijos ir ástaigos laikosi ðiø reikalavimø. Tyrimo
metu atliekama ástaigø interneto svetainiø struktûros ir turinio
analizë, pateikiamos iðvados ir pasiûlymai, kaip jas tobulinti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisës gauti informacijà
ið valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø ástatymu (Þin.,
2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) (toliau – Ástatymas)
ir minëtu apraðu, á ástaigø, kurioms skirtas ðis apraðas, sàraðà
muziejai, kaip ir teatrai, bibliotekos, kitos kultûros ástaigos, ne19
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áeina (Ástatymo 1 straipsnio 3 dalyje sakoma, kad Ástatymas netaikomas informacijai, kuria disponuoja muziejai).
Lietuvoje daug skirtingo pavaldumo muziejø. Kiekvienas ið
jø pagal galimybes ir iðmonæ kuria ir atnaujina, turtina savo
interneto svetaines. Nors minëtas reglamentavimas, kaip jau
sakyta, kultûros ástaigoms nëra privalomos, o tik rekomenduotinas, ðiø ástaigø interneto leidiniø taip pat negalima tvarkyti bet
kaip. Rekomendacijos, kurios iki ðiol aktualios visoms Europos
Sàjungos (ES) kultûros paveldo ástaigoms, kurianèioms ir
administruojanèioms interneto leidinius, duomenø bazes, buvo
parengtos 2002 m. ágyvendinant ES kultûros ministerijø tinklà
apjungusá MINERVA projektà. Jo metu buvo suformuoti ir Kultûriniø interneto leidiniø (svetainiø) kokybës principai (paskutinë redakcija 2005 m.). Jø yra deðimt, kiekvienam pateikiamas
vertinimo kriterijø rinkinys, paaiðkinimai ir praktiniai testai.

PAGRINDINIAI KULTÛROS PAVELDO
INTERNETO LEIDINIØ VERTINIMO KRITERIJAI
1. Aiðkumas. Kaip interneto leidinys turëtø aiðkiai ir suprantamai atspindëti savo paskirtá, tikslà ir pateikti informacija apie
jo valdytojà?
2. Efektyvumas. Kaip interneto leidiniø autoriai turëtø
atrinkti, skaitmeninti, tvarkyti ir pateikti jo turiná bei parinkti
efektyvià navigacijà?
3. Prieþiûra. Kaip kultûros paveldo interneto leidiniai turëtø bûti priþiûri ir atnaujinami?
4. Prieinamumas. Kokios priemonës, narðymo, turinio, interaktyvumo elementai turëtø bûti integruoti á interneto leidinius, kad
juos lengvai pasiektø naudotojai, tarp jø ir neágalieji?
5. Dëmesys naudotojams. Kaip reikëtø projektuoti ir kurti
interneto leidinius, kad bûtø tenkinami naudotojø poreikiai?
6. Atsakomumas. Kaip kultûros paveldo interneto leidinio administratoriai ir kûrëjai interneto ryðiu turëtø bendrauti
su naudotojais, skatinti juos teikti klausimus, keistis informacija ir nuomonëmis?
7. Daugiakalbiðkumas. Ar bent dalis interneto svetainëje pateikiamos informacijos yra prieinama daugiau negu viena kalba?
20
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8. Sàveikavimas. Kaip interneto leidinys turëtø sàveikauti su
visa kita interneto kultûrine erdve, kad skaitytojai galëtø lengvai rasti jame paskelbtà informacijà ir teikiamas paslaugas?
9. Valdymas. Kaip leidinyje turëtø bûti gerbiamos autoriø teisës, saugomas informacijos naudotojø privatumas, kaip
turëtø bûti pateikiamos sàlygos, kuriø interneto vartotojai turëtø
laikytis naudodamiesi interneto svetainës turiniu?
10. Saugojimas. Kokios strategijos reikëtø laikytis, kad
interneto leidinys, jo turinys bûtø prieinamas net ir praëjus
daug laiko nuo jo sukûrimo?
***
Pradëjus Lietuvos muziejø interneto svetainiø struktûros
tyrimà, buvo nutarta jas vertinti pagal programos MINERVA suformuluotus principus. Ðá kartà pasirinkome tik kelis ið
jø – tuos, kuriø laikantis galima sukurti ir administruoti
internautams patogø naudoti leidiná. Tyrime nebuvo analizuojama, kokiomis programomis jos sukurtos, kaip svetainës
administruojamos, atnaujinamos, kokie jø valdytojø ryðiai su
svetainës lankytojais ir kt.
Uþsukæ á muziejaus oficialø interneto leidiná, daþniausiai
ieðkome kontaktø, informacijos apie tai, kas muziejuje eksponuojama, kokie renginiai vyksta ir kada, kokia bilietø, teikiamø paslaugø kaina. Tyrimo metu pirmiausia ir domëjomës,
ar lankytojas be papildomø pastangø gali gauti ðià ir kità já
daþniausiai dominanèià informacijà apie muziejø.
Tyrimà suskirstëme á keturias dalis. Trim pirmaisiais
atvejais muziejø interneto svetaines vertinome pagal MINERVA suformuluotus kultûros paveldo interneto leidiniø kokybës principus (keletà ið jø). Ketvirtajai grupei parinkome
vertinimo kriterijus, kurie turëjo parodyti, kiek ðios svetainës savo turiniu ir galimybëmis orientuotos á informacijos
naudotojà.
Tyrimas, kuriam parinkome 84 muziejø interneto
leidinius, buvo atliekamas 2011 m. liepos–rugsëjo mënesiais.
I. AIÐKUMAS
Bûtina, kad svetainës pavadinimas ir jos interneto adresas
21
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(URL) atitiktø leidinio turiná. Interneto svetainë turi aiðkiai
ir suprantamai atspindëti savo paskirtá, tikslà. Bûtina pateikti
ir informacijà apie asmená, ástaigà ar organizacijà, atsakingà uþ
jos kûrimà, administravimà. Lankytojui, besidominèiam tokia
informacija, ji turi bûti pateikiama prieinama forma pirmame
leidinio puslapyje. Jame nerekomenduojama naudoti sudëtingø
efektø ir privalomø (nepraleidþiamø) dinaminiø áþangø, nes jos
lëtina puslapio atidarymà.
1. SVETAINËS PAVADINIMAS RODOMAS NARÐYKLËS VIRÐUJE
Svetainës pavadinimas turi bûti aiðkiai matomas narðyklës
virðuje. Tai nëra svetainës URL adresas, o visas svetainës pavadinimas, t. y. ne www.ldm.lt, o „Lietuvos dailës muziejus“.
2. ÞIÛRIMO PUSLAPIO PAVADINIMAS MATOMAS NARÐYKLËS VIRÐUJE
Atversto puslapio pavadinimas turi bûti matomas virðutinëje narðyklës dalyje, kad lankytojui visada bûtø aiðku, kurioje svetainës vietoje jis yra, ir bûtø lengva komunikuoti
3. SVETAINËS PAVADINIMAS GERAI MATOMAS PIRMAME PUSLAPYJE
Lankytojui pirmiausia á akis turi kristi svetainës (tiriamuoju
atveju – muziejaus) pavadinimas. Savo stiliumi, ðrifto dydþiu
ir kitais efektais jo neturi uþgoþti kiti uþraðai, informacija.
4. SVETAINËS

INTERNETO ADRESAS

(URL)

PARODO

JOS TIKSLUS, POBÛDÁ IR PASKIRTÁ

Renkantis adresà muziejaus interneto svetainei, reikëtø
þiûrëti, kad jis kuo aiðkiau atspindëtø jo paskirtá. Geriausia,
kai URL adresas panaðus á svetainës pavadinimà, taèiau taip bûna
ne visada. Kartais pavadinimas per ilgas ar reikalingas interneto
svetainës adresas jau paskirtas kitam leidiniui. Adresai, ið kuriø
neámanoma net nuspëti, kokiems valdytojams interneto leidiniai
priklauso ir kokià informacijà juose galima tikëtis surasti, nëra
tinkami. Ne pats geriausias sprendimas svetainës interneto adresui parinkti ir bendriná þodá ar raðytojo,
kurio atminimà
puoselëja muziejus, pavardæ. Prieð atsidarydami raðytojo vardu
pavadintà interneto leidiná daþniausiai niekada net nepagalvosime,
22

4_metodinis_leidinys_b.pmd

22

12/7/2011, 10:41 AM

Lietuvos dailës muziejaus interneto portalo www.ldm.lt titulinio leidinio puslapio
fragmentas

Lietuvos dailës muziejaus interneto portalo www.ldm.lt skyriaus „Informacija“
titulinio puslapio fragmentas

kad èia ne jo gyvenimui ir kûrybai skirta skaitmeninë svetainë,
o muziejaus reprezentacinis leidinys.
5. SVETAINËS

PIRMAME PUSLAPYJE AIÐKIAI NURODOMA, KAS

SUKÛRË IR ADMINISTRUOJA SVETAINÆ

Interneto leidinio pirmojo puslapio apaèioje daþniausiai
nurodomas svetainæ sukûrusios organizacijos pavadinimas ar
privataus asmens vardas ir pavardë. Ðalia – autorystæ nurodantis
23
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þenklas ©. Kartais paskelbiama ir nuoroda á kûrëjo interneto svetainæ.1 Svarbi informacija ir apie tai, kas administruoja svetainæ,
atnaujina informacijà. Kadangi nebuvo þinoma, kas tai daro, atliekant tyrimà buvo laikomasi to poþiûrio, kad © paþymëtas subjektas (jei tai buvo muziejus) svetainës informacijà ir atnaujina.
Interneto naudotojai svetainëse gana daþnai ieðko ir leidinius
atnaujinanèiø, administruojanèiø ástaigø ar asmenø kontaktinës
informacijos, ypaè kai narðymo metu atsiranda nesklandumø ar
kyla klausimø dël svetainëje pateikiamos informacijos.
6. YRA GALIMYBË PRALEISTI DINAMINES ÁÞANGAS
Kad lankytojas greièiau pasiektø svetainëse skelbiamà informacijà, turi bûti galimybë praleisti vaizdines, dinamines jø
áþangas. Tik kelios Lietuvos muziejø svetainës tokias áþangas turi.
Visose sudaryta galimybë vienu spustelëjimu jas praleisti.
***
IÐVADA: didþioji dalis muziejø svetainiø iðvardytuosius kriterijus atitinka, taèiau iki tobulumo dar toli, tad ðioje srityje
muziejø darbuotojams yra kà veikti.
II. EFEKTYVUMAS
Pagrindiniai svetainës tikslai turi bûti pasiekiami leidiniui
apgalvotai parenkant informacinæ medþiagà. Ji turi bûti tiksli, konkreti, teisinga, tinkamai pateikta. Svetainës tikslams
pasiekti turi padëti gerai parinkta navigacija.
1. SVETAINËS SKYRIAMS PARINKTI PAVADINIMAI ATITINKA JØ TURINÁ
Svetainës skyriai (pavadinimai meniu juostose) turi bûti
aiðkiai iðdëstyti bei trumpi (iki trijø þodþiø), pavadinti pagal jame pateiktà turiná. Ðá kriterijø svetainës daþniausiai ati1
Lietuvos muziejø svetainëse daþniausiai pateikiama informacija tik apie organizacijas, kurios,
bendradarbiaudamos su muziejais, sukûrë leidinio struktûrà ir dizainà. Tuo tarpu informacija
apie tai, kam priklauso interneto leidinys, kas já administruoja, atnaujina, kuria turiná,
daþniausiai nepateikiama. Tai rodo, kad muziejai apie savo paèiø autorystæ nepraneða ir jos
negina. – LDM filialo LM ISC LIMIS pastaba.

24
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1 pav. Lietuvos muziejø interneto svetainiø atitiktis aiðkumo kriterijams (kriterijai –
apaèioje, svetainiø skaièius – virðuje)

tinka. Neatitikimas buvo pastebëtas tik dviejose svetainëse, kai
atsidarius „Naujienas“, surastas tekstas apie muziejaus istorijà,
o po skyrelyje „Apie mus“ buvo paskelbta muziejaus istorija,
informacija apie jo darbo laikà ir bilietø kainas.
2. NUORODOS VEIKIA TINKAMAI
Norint pateikti kuo daugiau ir iðsamesnës informacijos, naudojamos aktyvuotos nuorodos, nukreipianèios á platesná turiná. Muziejø svetainëse, ypaè seniau sukurtose, jos ne visada
veikia, nes muziejus kartais jas tiesiog pamirðta, periodiðkai
nuorodø neperþiûri, neatnaujina. Daþnai ið svetainës nepaðalinami
ir jau internete nebeegzistuojanèiø interneto leidiniø adresai.
3. ILIUSTRACIJOS PATEIKIAMOS TINKAMA SKIRIAMÀJA GEBA
Kadangi muziejø svetainëse didelæ dalá pateikiamos informacijos sudaro vaizdai (nuotraukos, kitos iliustracijos, vaizdo
áraðai), jie turëtø bûti tinkamos skiriamosios gebos, kad
naudotojai jais galëtø gërëtis ir kartu nereikëtø ilgai laukti,
kol jie atidarys (tai itin aktualu, kai interneto ryðys lëtas).
25
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4. VISUOSE PUSLAPIUOSE YRA AIÐKI NUORODA Á PRADINÁ PUSLAPÁ
Ði navigacinë priemonë bûtina, kad lankytojas, bûdamas ne
pagrindiniame leidinio puslapyje, visada turëtø galimybæ pereiti
á já. Tai aktualu dël to, jog ið pirmojo puslapio lengviausia
susirasti svarbiausià leidinio informacijà. Daugiau nei treèdalyje Lietuvos muziejø svetainiø tokios galimybës nëra, o keliose
nuoroda á pradiná puslapá yra pateikta naudotojui nepatogioje
vietoje, kartais – tik puslapio apaèioje, nepaisant to, kad tekstai
ilgi ir tokias nuorodas susirasti sunku. Patogiausia ir tokiems
mygtukams daþniausiai parenkama vieta – pagrindinëje vertikaliojoje árankiø juostoje, kuri matoma bet kuriame svetainës puslapyje. Ten nupieðiamas þenkliukas „namelis“ arba áterpiama þodinë nuoroda „Á pradþià“, kita tokià pat paskirtá turinti
informacija. Kartais tam naudojamas tiesiog svetainës logotipas,
nors tai ir nëra pats aiðkiausias bûdas informuoti interneto naudotojus apie tokias komunikavimo galimybes leidinyje.
5. YRA SVETAINËS MEDIS (ÞEMËLAPIS)
Patogu naudotis interneto leidiniu, kai jis turi savo medá,
kuris daþnai vadinamas þemëlapiu. Tai padeda lankytojui visà
svetainës struktûrà matyti vienoje vietoje, patogiai ir greitai
surasti ieðkomà informacijà, ypaè kai jos yra daug. Apie 60
proc. Lietuvos muziejø svetainiø lankytojui tokios galimybës
nesuteikia.
6. INTERNETO SVETAINËJE YRA IR VEIKIA PAIEÐKA
Daugiau nei pusëje Lietuvos muziejø interneto svetainiø nëra
sudaryta galimybë pagal paieðkos þodá surasti informacijà. Keliose svetainëse tokia galimybë numatyta, taèiau ir èia paieðka
daþniausiai neveikia. Dauguma muziejø per maþai dëmesio skiria
ir skaitmeniniø leidiniø navigacijai.
III. PRIEÞIÛRA
Svetainë turi atitikti interneto naudotojø poreikius, t. y.
pirmiausia turi bûti aktuali. Jà reikia nuolat ir laiku atnaujinti, patikslinti anksèiau paskelbtà informacijà, susikaupusià informacijà archyvuoti.
26
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2 pav. Lietuvos muziejø interneto svetainiø atitiktis efektyvumo kriterijams
(kriterijai – apaèioje, svetainiø skaièius – virðuje)

1. SVETAINËS TURINYS ATNAUJINAMAS
Tyrimas parodë, kad informacija laiku nëra atnaujinama daugiau negu penktadalyje muziejø svetainiø. Didþioji dalis informacijos jose nekeièiama nuo svetainës sukûrimo. Daþnai, skaitydamas tokiø muziejø pateikiamà informacijà, pradedi abejoti, ar toks muziejus ið viso dar veikia. Kai tokia situacija,
lankytojas, norëdamas suþinoti jam aktualià informacijà apie
muziejø, yra priverstas jos ieðkoti kitur.
2. NURODOMA ATNAUJINIMO DATA
Ðis kriterijus labai susijæs su pirmuoju. Lankytojui þinotina, kiek svetainëje pateikta informacija aktuali jo lankymosi
metu. Tik 13 proc. muziejø interneto leidiniø nurodoma
svetainës ar informacinio teksto, puslapio atnaujinimo data.
Kai kur tai daroma nesistemingai. Pvz., skyriuje „Naujienos“
kartais nurodomas tik ávykio mënuo ar diena. Kadangi naujienø srautas nedidelis, jos nearchyvuojamos pagal metus ir
nuolat slenka þemyn, todël svetainës lankytojui yra neaiðku,
kokiais metais vienas ar kitas renginys, paroda ávyko. Daþnai
27
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3 pav. Lietuvos muziejø interneto svetainiø atitiktis prieþiûros kriterijams (kriterijai –
apaèioje, svetainiø skaièius – virðuje)

tyrinëtose svetainëse nurodoma tik jos atnaujinimo data. Pagal
tokià informacijà negalima suþinoti, kas ir kur buvo paskelbta
nauja. Geriausia, kai prie kiekvienos informacijos pateikiama
jos sukûrimo ar atnaujinimo data. Jei to nedaroma, reikëtø
nurodyti bent kada atnaujintas kiekvienas leidinio puslapis.
3. NËRA NEUÞBAIGTØ TEMØ
Muziejø svetainëse pateikiami informaciniai tekstai daþniausiai
yra tinkamai parengti. Neveikianèiø nuorodø juose pasitaiko,
bet nedaug. Didþiausia bëda, kad kai kurie puslapiai neturi
turinio (jie yra tuðti). Kai kur net nenurodoma, kodël,
t. y. nëra uþraðo, kad informacija rengiama. Tai pastebëjome
30 proc. muziejø interneto leidiniø.
4. AKTUALUMO NEBETURINTIS AKTYVUS TURINYS ARCHYVUOJAMAS
Beveik 70 proc. Lietuvos muziejø svetainiø neturi skyriaus
„Archyvas“, publikacijos negrupuojamos pagal temas, metus
ir kita. Kai pasibaigus renginiui tekstai, iliustracijos, vaizdo,
garso áraðai apie já ið svetainës tiesiog iðtrinami, prarandama
daug vertingos informacijos. Yra ir iðimèiø – svetainiø, kuriose
28
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Lietuvos liaudies buties muziejaus interneto leidinio puslapio www.llbm.lt/lt/edukacija/
seimos_paprociai/ fragmentas

pateikiama informacija archyvuojama kryptingai ir struktûriðkai daugelá metø, net ir perkeliama ið senø svetainiø á naujas,
paliekant tuos paèius jø internetinius adresus.
Tyrimas parodë, kad kultûros paveldo interneto leidiniø
prieþiûros principo Lietuvos muziejø svetainëse laikomasi blogiausiai. 87 proc. muziejø svetainiø informacija pateikiama
neatsiþvelgiant á tai, kad ji gali bûti aktuali ir vëliau – taip
neiðlaikomas informacijos pateikimo tæstinumas.
Daþnai akivaizdu, kad svetainës prieþiûra rûpinamasi tik
epizodiðkai, jos turinys kartais papildomas atsitiktine informacija. Tai rodo, kad muziejai neturi svetainës prieþiûrai
reikalingø lëðø, trûksta þmogiðkøjø iðtekliø arba informacijai
internete skiriama per maþai dëmesio, nëra interneto leidinio
prieþiûros strategijos.
IV. DËMESYS INFORMACIJOS NAUDOTOJUI
Tam, kad svetainëje pakankamai dëmesio bûtø skiriama jos
lankytojams, reikëtø kad:
29
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1. vienoje grupëje bûtø pateikti keli lankytojui svarbûs dalykai;
2. turi bûti aiðki svetainës struktûra – tik taip jos lankytojas galës greitai rasti ieðkomà informacijà;
3. prie svetainëje skelbiamos vaizdinës medþiagos turi bûti
pateikta tekstinë informacija;
4. turinys (ar jo pagrindinë dalis) turëtø bûti pateikiamas ne viena kalba;
5. leidinys turi bûti sukurtas ir skelbiamas legaliai. Jo puslapiuose reikia nurodyti, kokiomis sàlygomis vartotojai gali
naudoti svetainës turiná. Leidinio kûrëjai turi pasirûpinti, kad
nebûtø paþeidinëjamos asmens privatumo, intelektinës, turinës nuosavybës teisës. Bûtina apibrëþti kûriniø autoriø, savininkø ir svetainës savininkø interesus bei teises;
6. interneto svetainë turi bûti lengvai suprantama, atitikti naudotojø poreikius (tyrimo metu buvo iðskirta lankytojui svarbi dviejø tipø informacija: apie muziejaus darbo laikà ir bilietø kainas bei apie parodø, ekspozicijø pristatymus);
7. interneto leidinyje jo lankytojams turi bûti sudaryta galimybë pateikti klausimà aktualia tema ir gauti atsakymà á já.
1. PATEIKTI PRIERAÐAI PRIE GARSO, VAIZDO ÁRAÐØ BEI FOTOGRAFIJØ
Daugiau negu 30 proc. svetainiø prie nuotraukø, vaizdo ir
garso áraðø nëra pateikiami prieraðai, paaiðkinimai. Tiek nuotraukos, tiek ir vaizdo, garso áraðai savo prigimtimi taip pat
yra informacija, bet ji turi bûti ávardyta ir paaiðkinta þodþiu.
2. NURODYTA,

KOKIOMIS TEISËMIS GALIMA NAUDOTIS

SVETAINËJE PATEIKTA INFORMACIJA

Tik dvi svetainës pateikia informacijà, susijusià su autoriø teisëmis bei svetainëje skelbiamos informacijos naudojimo tvarka.
3. SVETAINË VEIKIA IR KITA KALBA
Siekdamas platesnës auditorijos, muziejus turëtø ávertinti ir
poreiká bent svarbiausià svetainëje skelbiamà informacijà pateikti kita populiaria uþsienio kalba. Tyrimo metu galimybë
kitakalbiams susipaþinti bent su minimalia informacija apie
30
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muziejø (pavadinimas, trumpas ekspozicijos pristatymas, informacija lankytojui) buvo suteikta beveik 70 proc. muziejø svetainiø.
4. AIÐKI SVETAINËS STRUKTÛRA
Beveik visos svetainës turi gana neblogà struktûrà. Puslapiai,
pagrindinës ir pagalbinës meniu juostos taip suformuotos ir
iðdëstytos, kad nesunku orientuotis, kur ir kokià informacijà
galima surasti.
5. AIÐKIAI PATEIKTA MUZIEJAUS LANKYTOJUI REIKALINGA INFORMACIJA
Daþniausiai ieðkome muziejaus adreso, darbo laiko, bilietø
ir kitø teikiamø paslaugø kainø. Ði informacija nesunkiai randama
daugumoje muziejø svetainiø (ji beveik visur skelbiama skyriuje
„Informacija lankytojams“). Ir tik keliuose muziejø leidiniuose,
norëdami surasti lankytojui aktualiausià informacijà, tyrimo metu
buvome priversti ilgokai paklaidþioti.
6. PRISTATOMOS PARODOS, EKSPOZICIJOS
Tik keletas svetainiø nepristato savo ástaigoje veikianèiø
ekspozicijø, parodø. Ten, kur tokios informacijos nëra,
praneðama, kad ji vis dar rengiama. Pasitaiko atvejø, kad ði
informacija yra pateikta techniðkai netvarkingai, todël yra neprieinama. Lankytojui bûtø patogu vienoje vietoje rasti informacijà, kà jis dabar ar artimiausioje ateityje muziejuje gali pamatyti naujo, kà vertëtø aplankyti. Tada nereikëtø klaidþioti svetainëje po ávairius jos skyrius, renkantis naujienas.
Tokià informacijà patartina koncentruotai pateikti pradiniame
puslapyje. Tam gali bûti naudojamos ir nuorodos.
7. YRA GALIMYBË LANKYTOJUI PAREIKÐTI NUOMONÆ, PAKLAUSTI
Beveik visose svetainëse galima rasti bendrà kontaktinæ informacijà, kur lankytojas, esant poreikiui, gali kreiptis. Daþniausiai tokia informacija pateikiama skyriuose „Kontaktai“, „Informacija lankytojams“, „Laiðkai“ („vokelis“). Daþnai, spustelëjus
pastaràjá, pasiûloma ásidiegti „Outlook“ programà. Ðis bûdas
susisiekti su svetainës kûrëjais lankytojui nëra patogiausias. Tai
nëra ir tinkamiausia priemonë greitai pateikti klausimà ar papra31
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4 pav. Lietuvos muziejø interneto svetainiø atitiktis orientacijos á vartotojà
kriterijams

ðyti informacijos. Keliose svetainëse nepavyko rasti net muziejaus
bendrojo el. paðto adreso ar telefono numerio. Buvo atvejø, kai
neveikë klausimø skiltis.
APIBENDRINIMAS
Tyrimo metu buvo suformuluoti 23 kriterijai. Didþiausias atitikimo rezultatas – 22 kriterijai. Juos atitiko tik dvi
svetainës, 21 – 3, 20 – 5, 19 – 11 ir t. t. Rezultatai
pateikiami 5 paveikslëlyje.
Ið to, kaip tvarkomos muziejø svetainës, galima matyti, kad
gana nemaþa dalis muziejø ðioms ryðiø su visuomene priemonëms dar neteikia prioriteto, nors informacijos amþiuje interneto svetainë jau seniai tapo ástaigos vizitine kortele ir atspindi jos poþiûrá á savo ávaizdþio formavimà.
Interneto svetainë turi bûti gyva, o tam reikia tinkamo poþiûrio á tokiø leidiniø administravimà. Ji turëtø bûti kuriama
etapais. Ið pradþiø bûtina iðsiaiðkinti, koks yra leidinio tikslas,
lankytojø tikslinës grupës, koks bus turinys ir kokias paslaugas
32
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5 pav. Lietuvos muziejø interneto svetainiø atitiktis jø tvarkymo kriterijams (kriterijai
apaèioje, svetainiø skaièius – virðuje)

teiks. Kai tai paaiðkëja, siûloma rinktis dizainà. Treèiame etape, ávertinus bûsimo informacijos naudotojo poreikius, kruopðèiai atrenkama galima ir turima medþiaga, kuri bus publikuojama svetainëje, turinys skaitmenizuojamas ir parengiama já
lydinti informacija (pvz., prieraðai prie nuotraukø ir kiti tekstai). Ketvirtajame etape svetainë uþbaigiama kurti ir paskelbiama vieðai internete. Penktas etapas – svetainës administravimas, plëtra, atnaujinimas aktualia informacija.
Lietuvoje muziejø daug. Sekant valstybës institucijø pavyzdþiu ir remiantis MINERVA projekto dalyviø patvirtintais
kultûros paveldo ástaigø interneto leidiniø kokybës principais
(www.minervaeurope.org/qau/qualityprinciples.htm), patartina parengti ðiai svetainiø grupei rekomendacijas. Ágyvendinant jas, bûtø
kryptingai siekiama leidiniø kokybës. Rekomendacijose galëtø
bûti iðskirti keturi pagrindiniai dalykai: bendrosios nuostatos,
struktûra, informacijos ir administravimo reikalavimai. Manyèiau,
kad ðá darbà galëtø inicijuoti muziejus telkianti Lietuvos muziejø asociacija. Tai labai padëtø ir svetainiø kûrëjams, ir jø tvarkytojams. Beje, muziejai turëtø bûti gerai susipaþinæ ir su MINERVA programos parengtais kultûros paveldo interneto leidiniø
kokybës principais, kuriø laikantis galima sukurti ádomias, turiningas ir lankytojus savo informacijos turiniu, jo pateikimu traukianèias muziejø interneto svetaines.
33
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Nacionalinio M. K. Èiurlionio dailës muziejaus interneto svetainës
www.ciurlionis.lt/ titulinio puslapio fragmentas

TYRINËTOS MUZIEJØ SVETAINËS
Nacionaliniai muziejai:
Lietuvos dailës muziejus www.ldm.lt/;
Klaipëdos laikrodþiø muziejus www.muziejai.lt/Prev_vers/klm/index.htm/;
Palangos gintaro muziejus www.pgm.lt/;
Lietuvos nacionalinis muziejus www.lnm.lt/;
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus www.ciurlionis.lt/;
Nacionalinis muziejus LDK valdovø rûmai www.valdovurumai.lt/.
Respublikiniai muziejai:
Kauno IX forto muziejus www.9fortomuziejus.lt/;
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus www.zoomuziejus.lt/;
Lietuvos aviacijos muziejus www.lam.lt/;
Lietuvos etnokosmologijos muziejus www.cosmos.lt/;
Lietuvos jûrø muziejus www.muziejus.lt/;
Lietuvos liaudies buities muziejus www.llbm.lt/;
Lietuvos ðvietimo istorijos muziejus www.lsim.lt/;
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus www.ltmkm.lt/;
Maironio lietuviø literatûros muziejus www.maironiomuziejus.lt/;
Respublikinis Vaclovo Into akmenø muziejus www.akmenumuziejus.lt/:
34
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Ðiauliø „Auðros“ muziejus www.ausrosmuziejus.lt/;
Valstybinis Kernavës archeologijos ir istorijos muziejus-rezervatas
www.kernave.org/;
Valstybinis Vilniaus Gaono þydø muziejus www.jmuseum.lt/;
Trakø istorijos muziejus www.trakaimuziejus.lt/;
Þemaièiø vyskupystës muziejus www.varniai-museum.lt/;
Savivaldybiø muziejai:
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Þukausko memorialinis muziejus
www.baranauskas.lt/vienuolio/turinys.htm/;
Arklio muziejus www.arkliomuziejus.lt/;
Sakralinio meno centras ir Angelø muziejus www.anyksmc.lt/;
Akmenës kraðto muziejus www.akmenesmuziejus.lt/;
Alytaus kraðtotyros muziejus www.alytausmuziejus.lt/;
Anzelmo Matuèio memorialinis muziejus www.alytausmuziejus.lt/matutis/;
Antano Jonyno memorialinis muziejus www.alytausmuziejus.lt/jonynas/;
Birðtono muziejus www.birstonomuziejus.lt/:
Birðtono sakralinis muziejus www.sakralinis.lt/;
Birþø kraðto muziejus „Sëla“ www.birzumuziejus.lt/;
Druskininkø miesto muziejus www.druskininkumuziejus.lt/lt/muziejus/;
Elektrënø savivaldybës literatûros ir meno muziejus www.elektrenumuziejus.lt/:
Gargþdø kraðto muziejus www.gargzdumuziejus.lt/;
Jonavos kraðto muziejus www.jonavosmuza.lt/;
Joniðkio istorijos ir kultûros muziejus www.joniskiomuziejus.lt/;
Jurbarko kraðto istorijos muziejus www.jurbarkomuziejus.lt;
Vinco Grybo memorialinis muziejus www.vgrybomuziejus.lt/;
Kaiðiadoriø muziejus www.kaisiadoriumuziejus.lt/;
Kelmës kraðto muziejus www.kelmesmuziejus.lt/;
Këdainiø kraðto muziejus www.kedainiumuziejus.lt/;
Kretingos muziejus www.kretingosmuziejus.lt/;
Lazdijø kraðto muziejus www.lazdijumuziejus.lt/;
Literatûrinis A. Puðkino muziejus
www.vilniausmuziejai.lt/a_puskinas/index.htm/;
Marijampolës kraðtotyros muziejus www.marijampolesmuziejus.lt/;
Maþosios Lietuvos istorijos muziejus www.mlimuziejus.lt/;
Molëtø kraðto muziejus muziejus.moletai.lt/;
Nalðios muziejus www.nalsia.lt/;
Panevëþio kraðtotyros muziejus www.paneveziomuziejus.lt/;
Pasvalio kraðto muziejus www.pasvaliomuziejus.lt/;
Prienø kraðto muziejus www.prienumuziejus.lt/lt/ekspozicijos.html/;
Raseiniø kraðto istorijos muziejus www.raseiniumuziejus.lt/;
Raðytojo Thomo Manno memorialinis muziejus www.mann.lt/;
Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus www.oginskiriet.lt/;
Rokiðkio kraðto muziejus www.muziejusrokiskyje.lt/;
Utenos kraðtotyros muziejus www.utenosmuziejus.lt/;
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Vilkaviðkio kraðto muziejus www.vkmuziejus.lt/;
Vilniaus memorialiniø muziejø direkcija www.vilniausmuziejai.lt/;
B. Grincevièiûtës memorialinis butas-muziejus „Beatrièës namai“ www.vil
niausmuziejai.lt/beatrice/beatrice.htm/;
V. Krëvës-Mickevièiaus memorialinis muziejus www.vilniausmuziejai.lt/
kreve/kreve.htm/;
V. Mykolaièio Putino memorialinis muziejus
www.vilniausmuziejai.lt/putinas/apie_muzieju.php/;
Venclovø namai-muziejus www.vilniausmuziejai.lt/venclova/index.htm/;
Vyskupo Motiejaus Valanèiaus gimtinës muziejus www.nasrenai.lt/;
Zarasø kraðto muziejus www.zarasai.lt/muziejus/;
Þemaièiø muziejus „Alka“ zam.mch.mii.lt/;
Þinybiniai muziejai:
Genocido aukø muziejus www.genocid.lt/muziejus/;
Mineralø muziejus www.geo.lt/geo/index.php?id=105/;
Lietuvos geologijos muziejus www.lgm.lt/;
Lietuvos radijo ir televizijos muziejus www.lrt.lt/new/lrt/static.php?strid=5133&/;
Lietuvos banko Pinigø muziejus www.pinigumuziejus.lt
Privatûs muziejai:
Gintaro galerija-muziejus www.ambergallery.lt/muziejus.htm/;
Vieðosios ástaigos-muziejai:
Antano Monèio namai-muziejus www.antanasmoncys.com/;
Baþnytinio paveldo muziejus www.bpmuziejus.lt/;
Europos centro muziejus Europos parkas www.europosparkas.lt/;
Liubavo malûnas-muziejus www.liubavas.lt/;
Gintaro figûrø muziejus www.ambergift.lt/;
Janinos Monkutës-Marks muziejus-galerija www.jmm-muziejus.lt/;
Lietuvos energetikos muziejus www.emuziejus.lt/;
Sovietiniø skulptûrø Grûto parkas www.grutoparkas.lt/;
„Vitraþo manufaktûros“ galerija-dirbtuvës www.stainedglass.lt/;
Kiti muziejai:
Lietuvos matematikø muziejus www.mif.vu.lt/lmm/matmuz/mzpagr.html/;
Sugiharos namai www.sugiharahouse.lt/;
Þemaitijos parkø ir muziejø kelias www.samogit.lt/mpkelias/index.htm/;
Miðko muziejus „Girios aidas“ www.dmu.lt/aidas/index.html/.
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