NAUJØ PASLAUGØ INTEGRAVIMO
GALIMYBËS Á SENIAU SUKURTAS IR
NAUJAI KURIAMAS MUZIEJØ
INTERNETO SVETAINES
Ernestas ADOMAITIS
Internetas vis labiau tampa kasdieniu gyvenimo árankiu,
kuris ðiame informacijos amþiuje po truputá keièia ir papildo mums tokias áprastas informavimo priemones kaip televizija ar spauda. Nemaþai paslaugø perkeliama á pasauliná tinklà
(elektroninës parduotuvës, elektroninë bankininkystë). Tiek privatus sektorius, tiek valstybinës ir nepelno organizacijos turi
savas interneto svetaines, kuriose skelbia informacijà apie naujus ávykius bei produktus. Ðioje srityje neatsilieka ir uþsienio
ðaliø bei Lietuvos muziejai. Kuriamos ávairios virtualios parodos, skelbiama apie naujai atsidariusias ar vykstanèias parodas,
renginius. Tam pasitelkiama net tokia interneto technologijø
gigantë kaip „Google“. Taip sukuriama galimybë nepriklausomai
nuo to, kokiame esi pasaulio kraðte, susipaþinti su þymiausiais
muziejais ir pamatyti jø ekspozicijas. Naujos technologijos vis
labiau braunasi á mûsø gyvenimà. Internetas tapo svarbia informacijos sklaidos priemone, kurios galimybëmis naudojasi ir
muziejai, pristatydami visuomenei savo veiklà.
Jei teisingai naudojiesi internetu, jis tau gali tarnauti ir kaip
ðvietimo priemonë, padëti garsinti Lietuvà pasaulyje. Tinkamai
pateikta informacija galima sudominti ne tik tradicinius tokios
informacijos naudotojus. Internetas atveria labai daug galimy69
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biø muziejams parodyti visuomenei savo sukauptus lobius. Lietuva turi ilgà ir spalvingà istorijà, muziejuose ir kitose atminties institucijoje saugoma daugybë ádomiø, vertingø eksponatø.
Jei nori juos pristatyti pasauliui, nepasinaudoti dabartinëmis interneto teikiamomis galimybëmis bûtø tiesiog netoliaregiðka.
Vienas ið populiariausiø informacijos pateikimo bûdø yra
virtualios parodos. Poreiká jas kurti turi beveik visi muziejai.
Iki ðiol Lietuvoje tokios parodos daþniausiai kuriamos kaip
paprastos nuotraukø galerijos, kai yra galimybë pateikiamus
paveikslus ðiek tiek ekrane padidinti. Kaip sukurti virtualià
parodà ir kas bus joje rodoma, prieð imantis ðio darbo turi
nuspræsti muziejaus vadovai ar kiti kompetentingi specialistai. Virtualios parodos jau daug metø – vienas ið bûdø átaigiai
pristatyti muziejø ir jame sukauptas vertybes.
Dar vienas patogus informacijos pateikimo bûdas – kurti
ir interneto leidiniuose skelbti 3D vaizdus, kurie puikiai tinka
eksponatams perþiûrëti ir pristatyti. Ðis vaizdavimo bûdas yra
pakankamai naujas, todël Lietuvos muziejuose saugomø eksponatø 3D vaizdø kol kas internete nedaug. Tokiems vaizdams paruoðti reikia papildomos programinës árangos ir finansiniø, intelektualiniø bei fiziniø resursø. Visa tai atsiperka, nes 3D vaizdai labai pagyvina interneto svetaines, atkreipia lankytojø dëmesá ir graþiai reprezentuoja muziejø.
Interneto leidinio vienas ið pagrindiniø tikslø – ne tik
informuoti lankytojus, bet ir palaikyti nuolatiná ryðá su naudotojais. Svetainëse ádiegta pateikiamos informacijos (tiek tekstø, tiek ir vaizdø, vaizdo, garso áraðø) komentavimo galimybë, klausimø-atsakymø sistema yra ðiandien labai populiari,
be jos sunku jau ásivaizduoti ne tik naujai kuriamà, bet ir
seniai veikianèià interneto svetainæ.
Praktika rodo, kad su kiekvienu papildomu interneto
svetainiø funkcionalumu atsiranda ir kai kurios seniau sukurtoms svetainëms nebûdingos problemos, pavyzdþiui, nepageidaujamos þinutës ar brukalai (ðiukðlës). Nepaisant to,
laikas diktuoja iððûkius ir juos muziejai turëtø priimti, o
iðkylanèias problemas spræsti tam panaudodami naujausiø
informaciniø technologijø teikiamas galimybes.
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Tyrimai rodo, kad didelë Lietuvos muziejø interneto svetainiø dalis vis dar yra retai atnaujinama, turi neaiðkià, painià struktûrà. Blogiausiai atnaujinama dalis rajonø savivaldybiø muziejø
interneto leidiniø. Juose retai kada gali rasti informacijos paieðkos
sistemø, o jei ir yra, tai tinkamai neveikia. Visa tai komplikuoja informacijos paieðkà leidinyje. Kai ðiandieninis informacijos
naudotojas susiduria su tokiu faktu, jis ilgai negalvodamas pereina á kità leidiná, taigi svetainë, kuri teikia maþiau paslaugø,
negu tai priimta áprastuose interneto leidiniuose, arba jei tos
paslaugos teikiamos nekokybiðkai, yra pasmerktos tik vegetuoti
– jos yra nepatrauklios, todël retai lankomos.
Dar viena didelë problema, su kuria susiduria nemaþai muziejø, – pasenæs dizainas. Yra interneto leidiniø, kuriø dizainas
nesikeièia 10 ir daugiau metø, o jei ir keièiasi, tai neatitinka
ðiandien visuotinai priimtø standartø.
Nemaþa dalis muziejø interneto svetainiø nenaudoja turinio valdymo sistemø – tokiø leidiniø turinys yra tvarkomas
paprastais tekstiniais redaktoriais. Ne visi muziejai dar naudoja ir elektronines duomenø bazes. Ðiuo atveju kenèia puslapius priþiûrintis ir tvarkantis personalas, nes tokiø leidiniø
informacijos atnaujinimas, tvarkymas reikalauja papildomo laiko ir darbo sànaudø.
Ne kiekvienas muziejus gali investuoti pakankamai pinigø interneto svetainei sukurti. Tam, kad internete galëtume
paskelbti didelá ir funkcionalø muziejaus skaitmeniná leidiná,
turintá unikalø dizainà, gerà turiná ir nepriekaiðtingai veikianèià, naudotojui daug paslaugø teikianèià turinio valdymo sistemà, gali prireikti nemaþø investicijø. Kaina priklauso nuo siekiamo funkcionalumo, dizaino ir turiniui sukurti reikalingo darbo apimèiø bei specialistø, kurie teikia paslaugas, kvalifikacijos
bei darbo ákainiø. Kuo didesnis funkcionalumas ir unikalesnis
dizainas, tuo kaina didesnë. Jei biudþetas maþas, galime naudoti nemokamas atviro kodo turinio valdymo sistemas, tokias
kaip „WordPress“ ar „Joomla“. Ávairiø javascript bibliotekø naudojimas (jQuery, prototipe, highslide js) labai pagyvina ir suteikia papildomo funkcionalumo interneto puslapiams. Naudokime duomenø bazes.
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Jei nori, kad tave matytø, þinotø, ðiandien jau turi bûti
internete ir naudotis jo teikiamomis galimybëmis. Didþioji dalis
visuomenei aktualios informacijos pastaraisiais metais palaipsniui perkeliama á pasauliná interneto tinklà. Taigi interneto svarba auga. Muziejuose ryðiø su visuomene ir informacijos sklaidos srityje dirbantys specialistai jau nebegali sakyti, kad informacijos apie muziejø sklaida internete – antraeilis dalykas. Nemaþa dalis þmoniø apie tam tikrus produktus ar ástaigas, jø
teikiamas paslaugas ðiandien pirmà kartà suþino jau per internetà. Tokiø þmoniø skaièius visame pasaulyje kasmet sparèiai
auga. Tai muziejams, norintiems, kad juos matytø, girdëtø,
lankytø, labai aktualu.
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