
LIETUVOS MUZIEJ� DALYVAVIMAS KULT�ROS PAVELDO OBJEKT� 
SKAITMENINIME, NACIONALINIUOSE IR TARPTAUTINIUOSE 
SKAITMENINIMO PROJEKTUOSE 
(Anketos „Pasirengimas muziejini� eksponat� skaitmeninimui ir kompiuterinei 
apskaitai“ analiz�) 
 
2009 m. geguž�s m�n. Kult�ros ministerija visiems Lietuvos muziejams išsiunt� anket� 
„Pasirengimas muziejini� eksponat� skaitmeninimui ir kompiuterinei apskaitai“. 
 
Apklausos tikslai: 

1. surinkti informacij� apie Lietuvos muziej� vykdytus ar vykdomus skaitmeninimo 
projektus; 

2. surinkti informacij� apie pasirengim� muziejini� eksponat� skaitmeninimui ir 
kompiuterinei apskaitai. 

 
Apibendrinime pateikiami preliminar�s duomenys, nes: 

1. � anket� atsak� mažiau kaip pus� muziej�; 
2. � ne visus klausimus pateikti atsakymai; 
3. � kai kuriuos klausimus atsakyta netiksliai. 

 
Ypa� daug netikslum� pasteb�ta sumuojant muziej� pateiktus atsakymus apie bendr� 
suskaitmenint� eksponat� skai�i�. 
 
Anketoje buvo pateikta 20 klausim�. � juos atsak� 44 muziejai: 4 nacionaliniai, 14 
respublikini�, 2 apskri�i�, 22 savivaldybi�, 2 žinybiniai.  
Apibendrinus atsakym� rezultatus paaišk�jo, kad iš 44 muziej� 27 muziejai vykdo 
eksponat� skaitmeninimo darbus, 17 muziej� eksponat� neskaitmenina.  
 
I. Muziejai, skaitmeninatys eksponatus 
 
4 nacionaliniai muziejai: 

� Lietuvos dail�s muziejus (nuo 2005 m.); 
� Lietuvos nacionalinis muziejus (nepateik� duomen�, kada prad�jo); 
� Nacionalinis M. K. 	iurlionio dail�s muziejus (nuo 2008 m.); 
� Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst�s valdov� r�mai (nuo 

2009 m.). 
 
12 respublikini� muziej�: 

� Lietuvos aviacijos muziejus (nuo 2006 m.); 
� Lietuvos etnokosmologijos muziejus (nuo 2006 m.); 
� Lietuvos j�r� muziejus (nuo 2006 m.); 
� Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (nuo 2008 m.); 
� Kauno IX forto muziejus (nuo 2007 m.); 
� Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (nuo 2002 m.); 
� Valstybinio Kernav�s kult�rinio rezervato direkcijos Archeologijos ir istorijos 

muziejus (nuo 2005 m.); 
� Maironio lietuvi� literat�ros muziejus (nuo 2005 m.); 
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� Respublikinis Vaclovo Into akmen� muziejus (nuo 2008 m.); 
� Šiauli� „Aušros“ muziejus (patikslino, kad vykdo parengiamuosius darbus nuo 

2004 m.); 
� Valstybinis Vilniaus Gaono žyd� muziejus (nuo 2007 m.); 
� Žemai�i� vyskupyst�s muziejus (nuo 2003 m.). 

 
10 savivaldybi� muziej�: 

� Alytaus kraštotyros muziejus (nuo 2003 m.); 
� Anykš�i� A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus (nuo 

2009 m.); 
� Birž� krašto muziejus „S�la“ (nuo 1997 m.); 
� Druskinink� miesto muziejus (nuo 2006 m.); 
� Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (nuo 2007 m.); 
� K�daini� krašto muziejus (nuo 2001 m.); 
� Kupiškio etnografijos muziejus (nuo 2005 m.); 
� Mol�t� krašto muziejus (nuo 2005 m.); 
� Panev�žio kraštotyros muziejus (nuo 2000 m.); 
� Rokiškio krašto muziejus (patikslino, kad iš dalies prad�jo skaitmeninti nuo 2008 

m.). 
 
1 žinybinis muziejus: 

� Genocido auk� muziejus (nuo 2003 m.). 
 
II. Muziejini� eksponat� skatmeninimo darb� pradžia 
 

Skaitmeninimo darb� pradžia muziejuose
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Remiantis apklausos duomenimis paaišk�jo, kad anks�iausiai eksponat� skaitmeninimo 
darbai prad�ti Birž� krašto muziejuje „S�la“. 1997 m. šis muziejus prad�jo skaitmeninti 
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numizmatikos rinkinio eksponatus. Kiti muziejai šiuos darbus prad�jo v�liau. Dauguma – 
2005–2006 metais. 
 
III. Eksponat� skaitmeninimo tikslai 
 
Anketoje muziejininkai dažniausiai nurod� šiuos eksponat� skaitmeninimo tikslus: 

� Poreikis tur�ti geros kokyb�s skaitmeninius nuotrauk� vaizdus �gyvendinant 
�vairius leidybinius (spaudos ir interneto) projektus, taip pat rengiant parodas ir 
ekspozicijas; 

� Rinkini� informacin�s sistemos (RIS) turinio k�rimas; 
� Eksponat� duomen� baz�s k�rimas; 
� Vieš� prieig� k�rimas; 
� Eksponat� paieškos palengvinimas; 
� K�rini� apsauga. 

 
Re�iau buvo nurodomi šie eksponat� skaitmeninimo tikslai: 

� Interesant� prašymu; 
� Kontrolin�ms fotonuotraukoms, kartotekai ir moksliniams pasams; 
� Restauravimui, eksponat� b�kl�s palyginimui; 
� Lietuvos integralios bibliotek� informacin�s sistemos (LIBIS) programai; 
� �vairioms ataskaitoms rengti. 

 
IV. Eksponat� atrankos kriterijai 
 

Eksponat� atrankos kriterijai
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23 muziejai (iš 27), skaitmeninantys eksponatus, vykdo eksponat� atrank�. Dažniausiai 
anketoje buvo nurodomi šie eksponat� atrankos kriterijai: 
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� pagal eksponat� r�šis – 15 muziej�; 
� pagal eksponat� retum� – 13 muziej�; 
� pagal eksponat� išlikimo lyg� – 13 muziej�; 
� pagal temas – 12 muziej�; 
� pagal chronologij� – 8 muziejai; 
� kiti kriterijai – 6 muziejai. 

 
V. Eksponat� skaitmeninimo darbai, vykdomi muziejuose 
 
Eksponatai skaitmeninami juos fotografuojant, skenuojant ir rengiant kompiuterinius 
eksponat� aprašus. Dauguma muziej� nurod� visus tris b�dus, ta�iau dažniausiai 
pamin�tas eksponat� skenavimas. Iš 27 muziej� 25 muziejai eksponatus skenuoja, 24 
fotografuoja, 17 rengia kompiuterinius eksponat� aprašus. 
 
VI. Suskaitmenint� eksponat� skai�ius 
 
Lietuvos dail�s muziejus – 95 444 vnt.  
Žemai�i� vyskupyst�s muziejus – 13 910 vnt.  
Birž� krašto muziejus „S�la“ – 13 885 vnt.  
Nacionalinis M. K. 	iurlionio dail�s muziejus – 12 468 vnt.  
Panev�žio kraštotyros muziejus – 8 267 vnt.  
Šiauli� „Aušros“ muziejus – 6 933 vnt.  
Lietuvos j�r� muziejus – 6 301 vnt.  
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus – 5 918 vnt.  
Respublikinis V. Into akmen� muziejus – 5 850 vnt.  
 
Iš muziej� pateikt� atsakym� paaišk�jo, kad bendras suskaitmenint� eksponat� skai�ius 
yra apie 200 000 vienet�. Tai tik apytiksliai duomenys, nes ne visi eksponatus 
skaitmeninatys muziejai nurod� skaitmenizuot� eksponat� kiek�, kai kurie muziejai 
pateik� ne suskaitmenint� eksponat�, o suskaitmenint� puslapi� skai�i�. 
 
Daugiausia vertybi� suskaitmeninta Lietuvos dail�s muziejuje – 95 444 vnt. eksponat� 
(2009 m. sausio 1 d. duomenys).  
Daugiausia iš j� – bibliotekos leidini� ir archyvo dokument�.  
Konkret�s skai�iai:  

� bibliotekos leidini� puslapi� – 42 000 vnt.; 
� archyvo dokument� puslapi� – 12 447 vnt.; 
� XVI–XX a. lietuvi� grafikos k�rini� – 9 469 vnt.; 
� XVI–XX a. užsienio šali� grafikos k�rini� – 9 445 vnt.; 
� istorini� fotografij� – 3 444 vnt.; piešini� ir br�žini� – 4 362 vnt.; 
� XVI–XX a. tapybos k�rini� – 3 097 vnt. ir kt. 

Anketoje pateikta pastaba: „2009 m. sausio 1 d. LDM Rinkini� informacin�s sistemos 
duomen� baz�je buvo sukaupti pagrindiniai duomenys apie 145 823 eksponatus ir �vesti 
27 120 tekstini� eksponat� apraš�“. 
Žemai�i� vyskupyst�s muziejus nurod�, kad suskaitmenino 13 910 vnt. muziejini� 
vertybi�: 

� istorini� fotografij� – 8 500 vnt.; 
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� rankraš�i� – 5 200 vnt.; 
� garso �raš� – 200 vnt.; 
� garso ir vaizdo �raš� – 10 vnt. 

 
Birž� krašto muziejus „S�la“ suskaitmenino 13 885 vnt. eksponat�.  

� istorin�s fotografijos – 12 392 vnt.; 
� numizmatikos eksponatai – 815 vnt.; 
� istoriniai atvirukai – 678 vnt. 

 
Nacionalinis M. K. 	iurlionio dail�s muziejus nurod� 12 468 vnt. suskaitmenint� 
eksponat�: 

� etnografiniai eksponatai (j� daugiausia) – 3 975 (iš j� 1 690 negatyv�); 
� tapybos k�riniai – 2 305 vnt.; 
� istorin�s fotografijos – 1 623 vnt. ir kit�. 

 
Panev�žio kraštotyros muziejus nurod� 8 267 vnt. suskaitmenint� eksponat� (anketoje 
patikslino, kad tai ne visi Panev�žio kraštotyros muziejaus eksponatai. Tarp j� – kit� 
muziej�, archyv�, bibliotek� bei priva�i� asmen� dokument� original� kopijos).  
 
Kiti muziejai nurod� mažesn� suskaitmenint� eksponat� skai�i�. 
 
VII. Muziej� bibliotek� leidini� ir archyv� dokument� skaitmeninimas 
 
Remiantis atsakymais � anketos klausimus, paaišk�jo, kad muziejaus archyvo 
dokumentus skaitmenina 4 muziejai: 

� Lietuvos dail�s muziejus – 12 447 psl. (2009 m. sausio 1 d. duomenys); 
� Nacionalinis M. K. 	iurlionio dail�s muziejus – 2 041 vnt.; 
� Šiauli� „Aušros“ muziejus – 744 vnt.; 
� Respublikinis Vaclovo Into akmen� muziejus – 32 vnt. 

 
Anketoje nurodyta, kad muziejaus bibliotekos leidinius skaitmenina tik vienas muziejus. 
Tai Lietuvos dail�s muziejus. 2009 m. rugs�jo 1 d. duomenimis suskaitmeninta 42 000 
puslapi� šio muziejaus bibliotekos leidini�. 
 
Remiantis anketa, 40 muziej� neskaitmenina nei bibliotekos leidini�, nei archyvo 
dokument�. 
 
VIII. Vaizd� išsaugojimo formatai 
 
Iš anketoje pateikt� duomen� paaišk�jo, kad nufotografuoti ar nuskenuoti vaizdai 
dažniausiai išsaugojami JPG arba TIFF formatais. 
Dauguma muziej� naudoja abu formatus, ta�iau dažniau min�tas JPG išsaugojimo 
formatas (19 muziej�). TIFF format� pamin�jo 16 muziej�.  
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Vaizd� išsaugojimo formatai

JPG: 19

TIFF: 16

Kita: 10

 
 
Beveik visi muziejai (21) nurod�, kad internetiniams leidiniams pateikiamiems vaizdams 
naudoja JPG saugojimo format�. 
 
IX. Suskaitmeninto vaizo kopij� skai�ius 
 
Daugiau kaip pus� muziej� (52%) saugo po 2 skaitmenint� vaizd� kopijas. 
24 % muziej� saugo po 3 vaizd� kopijas ir 24 % muziej� saugo po 1 skaitmenint� vaizd� 
kopij�. 
 
X. Suskaitmenint� vaizd� saugojimas 
 
Skaitmeninti vaizdai gali b�ti kaupiami ir saugomi išorin�se bei vidin�se laikmenose.  
 

Kur saugomi skaitmeninti vaizdai?

CD: 19

muziejaus 
serveryje: 7

kompiuteryje: 
7

DVD: 18

kita: 2išoriniuose 
diskuose: 9
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Dažniausiai muziejai nurod� šias vaizd� saugojimo laikmenas: 
� kompaktiniai diskai (CD) – 19 muziej�; 
� optiniai diskai (DVD) – 18 muziej�; 
� išoriniai diskai – 9 muziejai 
� muziejaus serveriai – 7 muziejai 
� kompiuteri� kietieji diskai – 7 muziejai 
� kitas laikmenas – nurod� 2 muziejai. 

 
XI. Skaitmenini� eksponat� vaizd� pateikimas viešai prieigai 
 
Skaitmeninius eksponat� vaizdus muziejai visuomenei pateikia muziej� interneto 
svetain�se, kult�ros paveldo portaluose, portale „Lietuvos muziejai“ 
(http://www.muziejai.lt), naudoja leidiniuose, parod� kataloguose, rengiant parodas ir 
ekspozicijas. 
 
15 muziej� nurod�, kad suskaitmenintus vaizdus pateikia viešai prieigai. 12 muziej� 
viešai prieigai vaizd� nepateikia. 
 
XII. Viešos prieigos, kuriose pateikiama daugiausiai suskaitmenint� muziejini� 
eksponat� 
 
1. Internetin� rinkini� informacin� sistema (IRIS) 
Lietuvos dail�s muziejuje �diegta sistema, teikianti interneto vartotojui svarbiausi� 
tekstin
 ir vaizdo informacij� apie Lietuvos dail�s muziejuje saugojamus eksponatus. 
http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/  
 

 
 
 
2. Integrali virtuali bibliotek� informacin� sistema (IVBIS) 
Lietuvos dail�s muziejaus, Lietuvos nacionalin�s Martyno Mažvydo bibliotekos, 
Lietuvos Respublikos archyv� departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 
kuriamoje virtualioje skaitmeninto kult�ros paveldo sistemos duomen� banke 
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pateikiamos itin didel
 vert
 turin�ios senosios knygos, laikraš�iai, dail�s k�riniai, 
rankraš�iai, bažny�i� metrikos. 
http://www.epaveldas.lt/ 
 

 
 
 
3. Bažny�i� archyv� informacin� sistema (BARIS) 
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto, 
Vilniaus arkivyskupijos kurijos kuriamoje sistemoje talpinami mažiausiai ištirti 
lituanistikos mokslini� tyrim� šaltiniai – bažny�iose saugomi istoriniai dokumentai. 
http://www.kf.vu.lt/baris/ 
 

 
 
 
4. AquaRing 
Projekte dalyvauja Lietuvos j�r� muziejus su partneriais iš užsienio: Genujos akvariumas 
(Italija), Genujos universitetas (Italija), Pranc�zijos nacionalinis j�ros pažinimo centras 
NAUSICAA (Pranc�zija), Roterdamo zoologijos sodas (Nyderlandai), Belgijos 
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karališkasis gamtos istorijos muziejus (Belgija), kelios informacini� technologij� 
kompanijos, Eisite – Europos muziej� ir mokslo centr� tinklas. 
Tai daugiakalbis, �vairioms lankytoj� grup�ms skirtas portalas apie vandens ekosistem�, 
kur� sudaro 16 000 �vairaus formato skaitmenini� dokument� (nuotraukos, teksto, vaizdo 
ir garso dokumentai, multimedija). 
http://www.aquaringweb.eu  
 

 
 
 
5. Skaitmenin� Panev�žio istorijos biblioteka 
Kuria Panev�žio kraštotyros muziejus su partneriais (Panev�žio apskrities G. 
Petkevi�ait�s-Bit�s biblioteka, Panev�žio apskrities archyvas, Lietuvos centrinis 
valstyb�s archyvas, Lietuvos istorijos archyvas ir kt.) 
Skaitmenin�je bibliotekoje skelbiami suskaitmeninti vertingiausi Panev�žio krašto 
istorijos dokumentai, leidiniai, istorini� tyrim� rezultatai. Biblioteka patalpinta Panev�žio 
kraštotyros muziejaus interneto svetain�je. 
http://www.paneveziomuziejus.lt/index.php?cid=32  
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6. Virtualus dokument� archyvas. 
Žemai�i� vyskupyst�s muziejaus kuriamas virtualus archyvas patalpintas muziejaus 
interneto svetain�je. Jame lankytojams pateikiamos suskaitmenintos XIX a. pab. – XX a. 
pr. bažny�i� inventori� knygos, kiti bažnytiniai dokumentai. 
http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=106&mod=Knygos&langID=1 
 

 
 
 
7. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus suskaitmenino 618 muziejuje saugom� sen�j� 
atviruk�, kuri� dal� galima pamatyti šio muziejaus interneto svetain�je. 
http://www.mlimuziejus.lt/lt/atviruk-katalogas.php?Itemid=275 
 
8. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus savo interneto svetain�je publikuoja dal� 
suskaitmenintos XIX a. afiš� kolekcijos iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 
rinkinio. 
http://www.ltmkm.lt/ 
 
9. Portale „Lietuvos muziejai“ (http://www.muziejai.lt) taip pat pateikiami kai kuri� 
muziej� suskaitmeninti eksponatai. Dažniausiai iš j� yra sukurtos virtualios parodos. 
Pvz., fotografo Tado Bajor�no XX a. I p. fotografinio palikimo virtuali paroda 
(suskaitmenintas nuotraukas pateik� Panev�žio kraštotyros muziejus). Literat�rinis A. 
Puškino muziejus taip pat yra pateik
s nemažai sen�j� fotografij�, archyvini� 
dokument�, iš kuri� sukurtos virtualios parodos. 
 
XIII. Kompiuterin� eksponat� apskaita 
 
Anektos duomenys rodo, kad 13 muziej� yra �dieg
 kompiuterin
 eksponat� apskait�. 
Lik
 muziejai elektronin�s eksponat� apskaitos neveda arba � š� klausim� atsakymo 
nepateik�. 
Buvo nurodytos kelios skirtingos informacin�s sistemos arba programos, kurias muziejai 
taiko kompiuterin�s eksponat� apskaitos vedimui: 
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� Rinkini� informacin� sistema (RIS). J� naudoja Lietuvos dail�s muziejus, 
Nacionalinis M. K. 	iurlionio dail�s muziejus, Valstybinis Vilniaus Gaono žyd� 
muziejus; 

� MS Access. Tai duomen� bazi� k�rimo ir valdymo programa. Ji naudojama 
Lietuvos j�r� muziejuje ir Birž� krašto muziejuje „S�la“; 

� SQL Anywhere (populiariausia kompanijos „Sybase“ sukurta duomen� bazi� 
valdymo sistema). Ji �diegta Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje; 

� GAMA. Tai rinkini� duomen� bazi� valdymo sistema, kuri� naudoja Genocido 
auk� muziejus; 

Kiti muziejai nurod�, kad kompiuterinei eksponat� apskaitai naudoja MS Excel, Adobe 
Photoshop, MS Word programas. 
 
XIV. Technin� ir programin� �ranga 
 
Dauguma muziej�, vykdan�i� eksponat� skaitmeninimo darbus, turi užtektinai technin�s 
ir programin�s �rangos, reikalingos šiems darbams atlikti: kompiuterius, fotoaparatus, 
skenerius, serverius, išorinius diskus ir kt. Geriausia technin� baz� yra nacionaliniuose ir 
respublikiniuose muziejuose. Tai patvirtino ir Lietuvos integralios muziej� informacin�s 
sistemos (LIMIS) Galimybi� studijos UAB „Webmedia“ organizuota apklausa, atlikta 
2009 m. pradžioje. Apklausos tikslas buvo surinkti duomenis apie muziej� technin
 baz
. 
Ji buvo pateikta nacionaliniams, apskri�i� ir respublikiniams muziejams. Šie muziejai 
tur�t� dalyvauti I-ajame LIMIS k�rimo etape. Apibendrinus 18 muziej� apklausos 
rezultatus paaišk�jo, kad 80 % muziej� turi pakankamai technin�s ir programin�s �rangos. 
 
XV. Kompiuteri� skai�ius muziejuose 
 
Susumavus atsakymus apie muziejuose esam� kompiuterin
 �rang�, kompiuteri� skai�i� 
paaišk�jo, kad 18 muziej� naudoja 649 kompiuterius. 
 

Kompiuteri� skai�ius muziejuose – 649. Operacin�s sitemos.
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XVI. Operacin�s sistemos 
 
Didžioji dalis naudojasi bene tobuliausia ir populiariausia Windows versija – Windows 
XP operacine sistema. Ji �diegta 480 kompiuteri�. 50 kompiuteri� naudoja Windows Vista 
operacin
 sistem�. 15 kompiuteri� �diegta serveriams skirta operacin� sistema Windows 
Server. 
 
XVII. Interneto ryšys ir jo greitis muziejuose 
 
Visi apklausti muziejai turi interneto ryš�. Jo greitis yra pakankamai spartus.  
11 muziej� (iš 18) �diegtas greitesnis nei 512 Kb/s interneto ryšys. 7 (iš 18) muziejuose 
interneto greitis – 512 Kb/s. 
 
XVIII. Skeneriai ir skaitmenin�s kameros muziejuose 
 
Visuose muziejuose naudojami skeneriai. Kai kurie turi po kelis skenerius, skirtus 
skenuoti �vairaus formato vaizdams. 
 
10 muziej� (iš 18) informavo, kad turi skaitmenin
 kamer�. 
 

Skeneri� formatai muziejuose

15

4

1

Skenerio formatas A1

Skenerio formatas A3

Skenerio formatas A4

 
 
 
XIX. Muziejinink� kompiuterinis raštingumas 
 
Kompiuteriu sugeba naudotis ir dirbti didelis skai�ius muziej� darbuotoj�. Iš 1 007 
darbuotoj� (iš 18 muziej�) kompiuteriu moka dirbti 891 žmogus. 110 iš j� turi Europos 
kompiuterio vartotojo pažym�jim� (ECDL) – visame pasaulyje pripaž�stam� dokument�, 
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�rodant�, kad asmuo turi pakankamai žini� apie informacines technologijas ir sugeba 
dirbti asmeniniu kompiuteriu. 
 
XX. Kompiuterinis tinklas muziejuose 
 
15 muziej� (iš 18) informavo, kad kompiuteriai naudojami tame pa�iame pastate sujungti 
� vietin� kompiuteri� tinkl� (LAN). 
 
4 muziejai informavo, kad yra vidinis kompiuterinis tinklas tarp muziejaus skyri� ar 
padalini� skirtinguose pastatuose. 3 muziejai nurod�, kad vidinis tinklas yra ne visur. 7 
muziejai neturi kompiuteri� tinklo tarp skirting� pastat�. 
 
Išvados 
 

1. Pastaraisiais metais vis daugiau Lietuvos muziej� �sijungia � �vairius 
skaitmeninimo projektus, dalis suskaitmenint� teksto, vaizdo ir garso dokument� 
pateikiama viešosiose prieigose. 

2. Didesn� muziej� dalis nevykdo kompiuterin�s eksponat� apskaitos arba vykdo 
parengiamuosius darbus. 

3. Kompiuterine ir programine �ranga geriausiai apsir�pin
 nacionaliniai ir 
respublikiniai muziejai. 

 
Dalia Sirgedait� 

2009 m. rugs�jo 24 d. 


