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Skaitmeninimo iniciatyvos Skaitmeninimo iniciatyvos 
Europos SEuropos Sąąjungojejungoje

Europos Komisijos iniciatyvos Europos Komisijos iniciatyvos „„i2010 i2010 –– Europos Europos 
informacininformacinėė visuomenvisuomenėė augimui ir uaugimui ir užžimtumuiimtumui““ ir ir 
„„SkaitmeninSkaitmeninėės bibliotekoss bibliotekos““..

2005 m. Bristolyje priimtas Europos S2005 m. Bristolyje priimtas Europos Sąąjungos jungos ššalialiųų narinariųų
„„DinamiDinamišškkųų veiksmveiksmųų planasplanas““..

ŠŠiuo metu skaitmeninimo iniciatyvos finansuojamos iiuo metu skaitmeninimo iniciatyvos finansuojamos išš
„„InformaciniInformaciniųų ir komunikacijos technologijir komunikacijos technologijųų politikos politikos 
rrėėmimo programosmimo programos““ (ICT PSP). (ICT PSP). 



MINERVAMINERVA EC EC 
Teminis kultTeminis kultūūros, mokslo informacijos ir mokslinio ros, mokslo informacijos ir mokslinio 

turinio tinklasturinio tinklas

Tai Tai EuroposEuropos SSąąjungosjungos ššalialiųų narinariųų KKultultūūrosros ministerijministerijųų
tinklas, veikiantis nuo 2002 m. ir finansuojamas tinklas, veikiantis nuo 2002 m. ir finansuojamas 
eContentpluseContentplus programos. programos. 

Koordinuoja ir derina nacionalines kultKoordinuoja ir derina nacionalines kultūūros ir mokslo ros ir mokslo 
paveldo skaitmeninimo programas ir veiksmus Europoje.paveldo skaitmeninimo programas ir veiksmus Europoje.

NacionalinNacionalinėė atstovatstovųų grupgrupėė skaitmeninimuiskaitmeninimui (NRG) sudaryta (NRG) sudaryta 
iišš oficialiai deleguotoficialiai deleguotųų ES ES ššalialiųų narinariųų ekspertekspertųų..

Nustato paNustato pažžangios skaitmeninimo praktikos ir angios skaitmeninimo praktikos ir 
kompetencijos centrus, rengia rekomendacijas ir gaires.kompetencijos centrus, rengia rekomendacijas ir gaires.



MINERVA EC MINERVA EC 
bbendradarbiavimoendradarbiavimo

 
rezultatairezultatai

MINERVA techninMINERVA techninėės gairs gairėės skaitmeninio kults skaitmeninio kultūūros ros 
turinio programturinio programųų kkūūrimuirimui (2008), pateikian(2008), pateikianččios ios 
rekomendacijas skaitmeninimo standartams, drekomendacijas skaitmeninimo standartams, dėėl prieigos l prieigos 
prie skaitmeninio turinio ir jo naudojimo.prie skaitmeninio turinio ir jo naudojimo.

NuolatNuolat atnaujinamasatnaujinamas įįvairivairiųų valstybivalstybiųų ir institucijir institucijųų
skaitmeninimo skaitmeninimo gairigairiųų ssąąraraššas.as.

ValstybiValstybiųų gerosios praktikos pavyzdgerosios praktikos pavyzdžžiiųų duomenduomenųų bazbazėė..

KultKultūūros interneto svetainiros interneto svetainiųų kokybkokybėės principai.s principai.

MINERVA MINERVA ––
 

pagrindinpagrindinėė
 

programa, kuri uprograma, kuri užžtikrina kulttikrina kultūūros ros 
paveldo skaitmeninimo kokybpaveldo skaitmeninimo kokybęę..



EUROPEANA EUROPEANA ––
 

bendra prieiga bendra prieiga 
prie viso kultprie viso kultūūros paveldoros paveldo

www.europeana.euwww.europeana.eu
PradPradėėjo veikti 2008 m. lapkrijo veikti 2008 m. lapkriččio 20 d.io 20 d.

SkaitmeninSkaitmeninėėje bibliotekojje bibliotekoje e 
muziejaimuziejai, , bibliotekosbibliotekos

 
irir

 archyvaiarchyvai
 

pateikia:pateikia:
vaizdvaizdusus,,
teksttekstusus,,
garso medgarso medžžiagiagąą,,
vaizdo medvaizdo medžžiagiagąą. . 



EUROPEANAEUROPEANA

EuropeanosEuropeanos kkūūrime dalyvauja Europos muziejai, rime dalyvauja Europos muziejai, 
archyvai, bibliotekos, garso ir vaizdo archyvai.archyvai, bibliotekos, garso ir vaizdo archyvai.

PagrindinPagrindinėė projekto komanda dirba Nyderlandprojekto komanda dirba Nyderlandųų
nacionalinnacionalinėėje bibliotekoje.je bibliotekoje.

Tai daugiakalbis portalas (27 kalbos).Tai daugiakalbis portalas (27 kalbos).

ŠŠiuo metu pateikiama 4,6 mln. skaitmeniniiuo metu pateikiama 4,6 mln. skaitmeniniųų vaizdvaizdųų
(siekiama, kad 2010 m. b(siekiama, kad 2010 m. būūttųų 10 mln.).10 mln.).



EUROPEANAEUROPEANA



EUROPEANAEUROPEANA
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ATHENA ATHENA ––
 

tiltas tiltas įį
 

EuropeanEuropeanąą

ATHENA projektas vykdomas 2008ATHENA projektas vykdomas 2008––2011 m.,2011 m.,
ttęęsia MINERVA tinklo ir MICHAEL projekto darbus.sia MINERVA tinklo ir MICHAEL projekto darbus.

Projekte dalyvauja 109 muziejai ir kultProjekte dalyvauja 109 muziejai ir kultūūros institucijos iros institucijos išš
Europos SEuropos Sąąjungos jungos ššalialiųų, Rusijos, Izraelio ir Azerbaid, Rusijos, Izraelio ir Azerbaidžžano.ano.

ATHENA akcentuoja 3 aspektus:ATHENA akcentuoja 3 aspektus:
katalogavimkatalogavimąą,,
skaitmeninimskaitmeninimąą, , 
standartstandartųų ir metaduomenir metaduomenųų naudojimnaudojimąą..



ATHENA veikla standartATHENA veikla standartųų
 

srityjesrityje

ATHENA projekto rATHENA projekto rėėmuose kuriamas specialiai muose kuriamas specialiai 
muziejams skirtas duomenmuziejams skirtas duomenųų modelis LIDO, kurmodelis LIDO, kurįį
naudos naudos EuropeanaEuropeana..

Atlikta terminologijos Atlikta terminologijos ššaltinialtiniųų muziejuose analizmuziejuose analizėė..

Sudaryta ekspertSudaryta ekspertųų darbo grupdarbo grupėė kurs daugiakalbkurs daugiakalbįį
tezaurtezaurąą muziejmuziejųų turinio apraturinio apraššymams.ymams.



CALIMERA projektasCALIMERA projektas

ŠŠis tarptautinis projektas skirtas atminties institucijis tarptautinis projektas skirtas atminties institucijųų
veiklos modernizavimui taikant naujausias veiklos modernizavimui taikant naujausias 
informacines technologijas. informacines technologijas. 

Parengtos Parengtos ““SSėėkmingos veiklos gairkmingos veiklos gairėėss”” teikia teikia 
informacijinformacijąą apie naujapie naujųų technologijtechnologijųų taikymtaikymąą kuriant kuriant 
skaitmenines paslaugas.skaitmenines paslaugas.



EstijosEstijos
 

kultkultūūrosros
 

paveldopaveldo
 skaitmeninimo skaitmeninimo patirtispatirtis

 
(1)(1)

SkaitmeninimSkaitmeninimo o politikpolitika prada pradėėta formuoti nuo 2002 mta formuoti nuo 2002 m..

VyriausybVyriausybėės patvirtintos Skaitmeninimo strategijos       s patvirtintos Skaitmeninimo strategijos       
20042004––2007 m., 20072007 m., 2007––2010 m. 2010 m. 

Skaitmeninimo kompetencijos centrai:Skaitmeninimo kompetencijos centrai:
NacionalinNacionalinėė biblioteka,biblioteka,
Nacionalinis archyvas,Nacionalinis archyvas,
Nacionalinis radijas,Nacionalinis radijas,
ValstybValstybėės konservavimo centras s konservavimo centras „„KanutKanut““..



EstijosEstijos
 

kultkultūūrosros
 

paveldopaveldo
 skaitmeninimo skaitmeninimo patirtispatirtis

 
(2)(2)

Kuriama ilgalaikKuriama ilgalaikėė skaitmeniniskaitmeniniųų duomenduomenųų saugyklasaugykla (2009).(2009).

Estijos muziejEstijos muziejųų informacininformacinėė sistema sistema MuISMuIS (2005) (2005) 
įįdiegta 50 muziejdiegta 50 muziejųų. Sistemoje numatytas 3 lygi. Sistemoje numatytas 3 lygiųų
katalogavimas, kelios vartotojkatalogavimas, kelios vartotojųų grupgrupėės (rinkinis (rinkiniųų saugotojai, saugotojai, 
restauratoriai, tyrrestauratoriai, tyrėėjai, lankytojai, studentai), bendri tezaurai. jai, lankytojai, studentai), bendri tezaurai. 

KonferecijaKonferecija--seminarasseminaras

 

konservavimo centre konservavimo centre ““KanutKanut””

 

Taline 2009 m. lapkriTaline 2009 m. lapkriččio 5 d.io 5 d.



Virtuali parodVirtuali parodųų
 

sistema VNSsistema VNS
 www.virtuaalmuuseum.eewww.virtuaalmuuseum.ee

Estijos kultEstijos kultūūros ros 
ministerijos, Tartu dailministerijos, Tartu dailėės s 
muziejaus, muziejaus, įįmonmonėės s 
„„ArtaxisArtaxis““ ir restauravimo ir restauravimo 
centro centro „„KanutKanut““ bendras bendras 
projektas (2006).projektas (2006).

Sistema leidSistema leidžžia muziejams ia muziejams 
kurti skirtingas parodas kurti skirtingas parodas 
vienoje vietoje.vienoje vietoje.

ParodParodąą galima ne tik  galima ne tik  
papažžiiūūrrėėti internete, bet ir ti internete, bet ir 
įįsirasiraššyti yti įį CD.CD.



Skaitmeninimo patirtis LatvijojeSkaitmeninimo patirtis Latvijoje

Latvijos kultLatvijos kultūūros ministerijos ros ministerijos įįsteigta valstybinsteigta valstybinėė
 

agentagentūūra ra 
““KultKultūūros informacijos sistemosros informacijos sistemos””

 
vykdo informacinivykdo informaciniųų

 technologijtechnologijųų
 

projektus kultprojektus kultūūros sektoriuje ros sektoriuje ––
 

bibliotekbibliotekųų, , 
valstybvalstybėės archyvs archyvųų

 
bei muziejbei muziejųų

 
informaciniinformaciniųų

 
sistemsistemųų

 
kkūūrimo, rimo, 

kurie finansuojami valstybkurie finansuojami valstybėės ir ES ls ir ES lėėššomis.omis.

KonferencijaKonferencija--seminarasseminaras

 

valstybinvalstybinėėjeje

 

agentagentūūroje roje „„KultKultūūros informacijos sistemosros informacijos sistemos““
RygojeRygoje

 

2009 2009 lapkrilapkriččioio

 

4 d.4 d.



Latvijos muziejLatvijos muziejųų
 

informacininformacinėė
 sistema sistema ––

 
jungtinis katalogasjungtinis katalogas

Jungtinis muziejJungtinis muziejųų nacionalininacionaliniųų rinkinirinkiniųų katalogas katalogas 
www.nmkk.lvwww.nmkk.lv skirtas visiems 110 Latvijos muziejskirtas visiems 110 Latvijos muziejųų
(valstybiniams, respublikiniams, savivaldybi(valstybiniams, respublikiniams, savivaldybiųų ir ir 
privatiems). privatiems). 

Nuo 2005 m. jame Nuo 2005 m. jame įįvesta vesta 
apie 300 000 eksponatapie 300 000 eksponatųų
iišš

 
5 mln. saugom5 mln. saugomųų

muziejuose.muziejuose.

http://www.nmkk.lv/


gie_stankeviciutegie_stankeviciute@@yahoo.comyahoo.com


	Tarptautiniai skaitmeninimo projektai ir galimybės dalyvauti juose
	Skaitmeninimo iniciatyvos Europos Sąjungoje
	MINERVA	EC �Teminis kultūros, mokslo informacijos ir mokslinio turinio tinklas
	MINERVA EC �bendradarbiavimo rezultatai
	EUROPEANA – bendra prieiga prie viso kultūros paveldo
	EUROPEANA
	EUROPEANA
	EUROPEANA
	ATHENA – tiltas į Europeaną
	ATHENA veikla standartų srityje
	CALIMERA projektas
	Estijos kultūros paveldo skaitmeninimo patirtis (1)
	Estijos kultūros paveldo skaitmeninimo patirtis (2)
	Virtuali parodų sistema VNS�www.virtuaalmuuseum.ee
	Skaitmeninimo patirtis Latvijoje
	Latvijos muziejų informacinė sistema – jungtinis katalogas
	�gie_stankeviciute@yahoo.com

