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Skaitmeninimo Skaitmeninimo iniciatyvosiniciatyvos
 Europos Europos SSąąjungojejungoje

Europos Komisijos iniciatyvos Europos Komisijos iniciatyvos „„i2010 i2010 –– Europos informacinEuropos informacinėė
visuomenvisuomenėė augimui ir uaugimui ir užžimtumuiimtumui““ ir ir „„SkaitmeninSkaitmeninėės s 
bibliotekosbibliotekos““..

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 rpolitikos rėėmimo mimo 
programosprogramos““ (ICT PSP). (ICT PSP). 



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

turinio tinklasturinio tinklas

MINERVA MINERVA –– tai tai EuroposEuropos SSąąjungosjungos ššalialiųų narinariųų KKultultūūrosros
ministerijministerijųų tinklas, veikiantis nuo 2002 m. tinklas, veikiantis nuo 2002 m. 

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

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

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



MINERVA EC MINERVA EC 
BendradarbiavimoBendradarbiavimo

 
rezultatairezultatai

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

www.minervaeurope.orgwww.minervaeurope.org nnuolatuolat 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..

http://www.minervaeurope.org/


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 bibliotekojee
 pateikiami:pateikiami:

vaizdai,vaizdai,
tekstai,tekstai,
garso medgarso medžžiaga,iaga,
vaizdo medvaizdo medžžiaga. iaga. 



EUROPEANAEUROPEANA



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

PagrindinPagrindiniaiiai projektoprojekto kkūūrrėėjai jai –– Europos skaitmeninEuropos skaitmeninėės s 
bibliotekos (EDL) fondas bibliotekos (EDL) fondas –– dirba Nyderlanddirba Nyderlandųų nacionalinnacionalinėėje je 
bibliotekoje nuo 2007 m.bibliotekoje nuo 2007 m.

Tai daugiakalbis portalas (27 kalbomis).Tai daugiakalbis portalas (27 kalbomis).

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
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archyvas 1
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BAM, CIMEC  etc……

Europeana Local



EstijosEstijos
 

kultkultūūrosros
 

paveldopaveldo
 skaitmeninimo skaitmeninimo patirtispatirtis

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 restauravimo centras s restauravimo centras „„KanutKanut““..



Virtuali parodVirtuali parodųų
 

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

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

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

ParodParodąą žžiiūūrrėėti galima ne tik ti galima ne tik 
internete, bet ir internete, bet ir įįraraššyti yti įį CD.CD.



Skaitmeninis meno muziejusSkaitmeninis meno muziejus
 digikogu.ekm.eedigikogu.ekm.ee

Tai interneto prieiga prie Tai interneto prieiga prie 
Estijos dailEstijos dailėės muziejaus s muziejaus 
kolekcijkolekcijųų..

Muziejaus filialMuziejaus filialųų eksponatai eksponatai 
Skaitmeniniame meno Skaitmeniniame meno 
muziejuje taip pat skirstomi muziejuje taip pat skirstomi 
pagal tipus, laikotarpius.pagal tipus, laikotarpius.

Pateikiama menininkPateikiama menininkųų
rodyklrodyklėė ir muziejaus ir muziejaus 
fotografijos archyvas.fotografijos archyvas.



SkaitmeninimasSkaitmeninimas
 

LatvijojeLatvijoje

Projektas Projektas „„Latvijos kultLatvijos kultūūros paveldo portalasros paveldo portalas““
apima bibliotekapima bibliotekųų, muziej, muziejųų, archyv, archyvųų ir kitus ir kitus 
skaitmeninimo projektus.skaitmeninimo projektus.

DaugelDaugelįį ššiiųų projektprojektųų įįgyvendina vgyvendina valstybalstybėės s 
agentagentūūra ra „„KultKultūūros informacijos sistemosros informacijos sistemos““..

Jungtinis nacionaliniJungtinis nacionaliniųų muziejmuziejųų rinkinirinkiniųų katalogas katalogas 
www.nmkk.lvwww.nmkk.lv sukurtas 2006 m.sukurtas 2006 m.

http://www.nmkk.lv/


Skaitmeninis Latvijos Skaitmeninis Latvijos 
kultkultūūros ros žžememėėlapislapis

 www.kulturaskarte.lvwww.kulturaskarte.lv

VisVisųų Latvijos kultLatvijos kultūūros ros 
įįstaigstaigųų duomenduomenųų bazbazėė
sukurta Kultsukurta Kultūūros ros 
ministerijos 2006 m.ministerijos 2006 m.

RegionRegionųų kultkultūūros ros 
pristatymaspristatymas..

PaiePaiešška vykdoma pagal ka vykdoma pagal 
įįstaigas arba staigas arba žžememėėlapyje lapyje 
latvilatviųų kalba.kalba.



DaugiauDaugiau

 

informacijosinformacijos

 

––

 

metodiniamemetodiniame

 

leidinyjeleidinyje..

 

gie_stankeviciutegie_stankeviciute@@yahoo.comyahoo.com
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