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Centro įkūrimas






Centras įkurtas LDM direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. V.1-90, atsižvelgiant į Muziejų tarybos prie Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos rekomendacijas (2009 m.
balandžio 14 d. protokolas Nr. 1) ir įgyvendinant Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo
ir prieigos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493.
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 Metodinio skyriaus
skaitmenintoja-dizainerė Indrė Aleliūnaitė

LM ISC LIMIS – Lietuvos dailės muziejaus
specializuotas padalinys




LM ISC LIMIS pagrindinė 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.
Vienas iš svarbiausių filialo darbo principų – kolegialumas.
Įgyvendinant filialo pagrindinius tikslus ir uždavinius, bus siekiama
bendradarbiauti su visais Lietuvos muziejais ir kitomis Lietuvos ir
užsienio šalių atminties institucijomis.

LM ISC LIMIS struktūra

Centras įkurtas LDM sujungus 3 skyrius

(LDM Skaitmeninių leidinių centrą, LDM Skaitmeninimo centrą, LDM LIMIS plėtros
skyrių ir papildomai į darbą priėmus 3 naujus darbuotojus)










Administracija (LM ISC LIMIS vedėjas (tiesiogiai pavaldus LDM direktoriui) ir

administratorius (atsakingas už filialo administravimą, tarptautinius ryšius ir
fondoiešką)
Informacinių technologijų ir LIMIS centras (vedėjas (LM ISC LIMIS
vedėjo pavaduotojas) ir informacinių sistemų inžinierius)
Metodinis skyrius (vedėja ir muziejuose-regioniniuose koordinatoriuose –
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje ir
Lietuvos jūrų muziejuje – dirbsiantys 6 metodininkai (po 2 kiekviename centre)
Skaitmeninimo skyrius (vedėjas, atsakingas už muziejinių vertybių
skaitmeninimo kuravimą visuose Lietuvos muziejuose + Lietuvos dailės
muziejaus eksponatų skaitmeninimo grupė)
Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyrius (portalo
„Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt ir kitų LDM kuriamų ir administruojamų
interneto leidinių kūrybinė grupė (portalą „Lietuvos muziejai“ administruoja 1
žmogus ir dar 1 jį keičia atostogų, ligos ir kt. nenumatytų aplinkybių metu)

5. Centro taryba






Centrui užsibrėžtų tikslų turėtų padėti siekti Centro taryba,
muziejai-regioniniai koordinatoriai (Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus ir Lietuvos jūrų
muziejus).
Centro tarybą sudarys 12 narių. Joje LDM atstovaus 4 nariai
(LDM direktorius, Centro vedėjas, Centro vedėjo pavaduotojas,
Centro Skaitmeninimo skyriaus vedėjas). Į tarybą po 1 narį
deleguos muziejai-regioniniai koordinatoriai, Kultūros
ministerija, LAD, LNB, Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos
savivaldybių muziejų asociacija.
Centras gali sudaryti darbo grupes iš muziejų ir kitų institucijų
kompetentingų specialistų, reikalui esant, pasitelkti išorės
ekspertus ir konsultantus.

Regioniniai skaitmeninimo centrai
(muziejai – regioniniai koordinatoriai)

¾

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
Šiaulių „Aušros“ muziejuje
Lietuvos jūrų muziejuje



Pagrindinės regioninių centrų funkcijos:

¾
¾









Koordinuoti ir organizuoti muziejinių vertybių skaitmeninimą, skaitmeninio turinio
kūrimą, saugojimą, sklaidą centrui priskirto regiono muziejuose;
Rengti centrui priskirtame regione kultūros paveldo skaitmeninimo srityje dirbančių
muziejininkų mokymus;
Koordinuoti ir organizuoti centrui priskirtame regione dirbančių muziejininkų
dalyvavimą darbo grupių, kurios rengs LIMIS reikalingus eksponatų dalykinius
klasifikatorius, tezaurus bei personalijų ir raktažodžių bankų tekstus, darbą;
Kita veikla, susijusi su LM ISC LIMIS misija, jo tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.



Regioniniuose centruose turėtų dirbti po 2 LM ISC LIMIS darbuotojus.



Muziejai-regioniniai koordinatoriai šiems darbuotojams turėtų suteikti
patalpas ir sudaryti tinkamas darbui sąlygas.

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.

2010 m. lėšos (planuojamos):








LDM vidiniai resursai;
Lėšos (bent jų dalis), kurias numatyta iš Respublikos biudžeto skirti
atminties institucijose naujai įsteigtų kultūros paveldo skaitmeninimo
centrų veiklai finansuoti (2009 m. gegužės 2 d. LR Vyriausybės nutarimas
Nr. 493);
Lėšos, kurias planuojama gauti iš Europos struktūrinių fondų (LIMIS);
Lėšos, kurias planuojama gauti iš Lietuvos ir užsienio kultūros, švietimo
rėmimo fondų;
Lėšos, kurias LDM planuoja gauti iš Europos struktūrinių fondų, partnerio
teisėmis dalyvaudamas Integralios virtualios bibliotekų informacinės
sistemos (IVBIS, www.epaveldas.lt) projekte.

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. (Bokšto g. 5, tel. 261 9670,
el. p. muziejai@gmail.com)
Muziejų trečiadienio pagrindinių užsiėmimų temos bus
skelbiamos iš anksto portalo www.muziejai.lt skyriuje
„Muziejinių vertybių skaitmeninimas“. Pastaba: kitų metų

pradžioje turėtų pradėti veikti naujai sukurtas Lietuvos muziejinių
vertybių skaitmeninimui skirtas interneto informacinis leidinys.
Jame turėtų veikti ir įvairios priklausomybės muziejų skaitmenintų
eksponatų virtualios parodos, kurias kurs patys muziejai, teikdami
duomenis (vaizdus ir tekstus) į specialiai sukurtą šių parodų
duomenų bazę)

Svarbiausia informacija apie LM ISC LIMIS veiklą
skelbiama portalo „Lietuvos muziejai“ „Aktualijų skyriuje
(žr. „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“)
http://www.muziejai.lt/Aktualijos/skaitmeninimas.htm

Ekponatų klasifikatorių, tezaurų bei personalijų
ir raktažodžių tekstų kūrimo grupės




Dailės darbo grupė
Kultūros istorijos darbo grupė
Gamtos, mokslo ir technikos darbo grupė

Dailės darbo grupė





Istorinės ir meninės fotografijos muziejai
Liaudies meno
Profesionaliosios dailės
Tautodailės muziejai

Kultūros istorijos darbo grupė







Etnografijos muziejai
Kalendorių muziejai
Krašto istorijos muziejai
Memorialiniai muziejai
Sporto muziejai
Teatro, muzikos, kino muziejai

Gamtos, mokslo ir technikos
darbo grupė
Akmenų muziejai
 Arklininkystės muziejai
 Aviacijos muziejai
 Bankų muziejai
 Dviračių muziejai
 Energetikos muziejai
 Etnokosmologijos
 Fotoįrangos muziejai
 Geologijos muziejai
 Gintaro muziejai
 Jūrų, ežerų, upių, žvejybos
muziejai
 Kalvystės muziejai


Kelių ir geležinkelių muziejai
 Laikrodžių muziejai
 Melioracijos muziejai
 Mokslo muziejai
 Muzikos instrumentų muziejai
 Pasieniečių, muitinės, policijos,
kalėjimų ir kt. su teisėtvarka susiję
muziejai
 Ryšių muziejai
 Technikos muziejai
 Vandens ir vėjo malūnų muziejai
 Zoologijos muziejai


Į Gamtos, mokslo ir technikos darbo grupę
kviečiami šių muziejų darbuotojai:










Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Geologijos ir mineralogijos muziejus
Anatomijos muziejus

Į Dailės darbo grupę kviečiami
šių muziejų darbuotojai:











Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Žemaičių dailės muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“
Kauno miesto muziejus
Birštono sakralinis muziejus
Druskininkų miesto muziejus

Į Kultūros istorijos darbo grupę kviečiami
šių muziejų darbuotojai:
Lietuvos nacionalinis muziejus
 Nacionalinis muziejus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
 Kauno IX forto muziejus
 Kretingos muziejus
 Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus
 Lietuvių liaudies buities muziejus
 Maironio lietuvių literatūros muziejus
 Šiaulių „Aušros“ muziejus
 Trakų istorijos muziejus
 Valstybinio Kernavės kultūrinio
rezervato direkcija / Archeologijos ir
istorijos muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus


Valstybinis

Vilniaus Gaono žydų

muziejus
 Genocido aukų muziejus
 Alytaus kraštotyros muziejus
 Antano Baranausko ir Antano
Vienuolio-Žukausko memorialinis
muziejus
 Biržų krašto muziejus „Sėla“
 Kėdainių krašto muziejus
 Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
 Panevėžio kraštotyros muziejus
 Rokiškio krašto muziejus
 Žemaičių vyskupystės muziejus
 Lietuvos medicinos ir farmacijos
istorijos muziejus

Dėkoju už dėmesį!
Danutė Mukienė
El. p. muziejai@gmail.com

