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Skaitmeninimo procesus muziejuose Skaitmeninimo procesus muziejuose 
koordinuojantis centras koordinuojantis centras 

� Informacinių technologijų taikymo 
muzeologijoje metodinis centras CITeM

www.citem.cz

� Veikia nuo 2004 m. Moravijos muziejuje 
Brno mieste. 

� Centro misija – metodiškai spręsti IT 
problemas Čekijos muziejuose ir galerijose. 



MuziejMuziejųų rinkinirinkiniųų
dokumentavimo sistema DEMUSdokumentavimo sistema DEMUS

� Pradėta kurti 1996 m. MS Access 
pagrindu. 

� Turi 3 versijas, pastaruosius
2 m. nebevystoma.

� Naudojama 150 Čekijos ir 
Slovakijos muziejų. 

� Įvesta apie 3 mln. įrašų apie 
eksponatus. 

� Palengvina rinkinių apskaitą, 
parodų organizavimą, leidinių
rengimą, restauravimo proceso 
fiksavimą, tačiau neskirta rinkinių
viešinimui. 



DEMUS sistemos moduliaiDEMUS sistemos moduliai

+ Registras (evidence) – chronologinė eksponato priėmimo 
dokumentacija su integruotu Centriniu registru. Yra prie 
kiekvieno modulio.

+ Katalogas – tinka bet kokio rinkinio eksponatams, mažiems 
muziejams, kurių rinkiniams netinka specializuoti moduliai.

+ Restauravimo modulis
+ Vaizduojamasis menas
+ Fotoarchyvas
+ Botanika
+ Zoologija 
+ Geologija (apima mineralogiją ir paleontologiją)
+ Entomologija
+ Istorija
+ Archeologija

– Numizmatika, Technologija ir Etnografija – ruošiami 



ČČekijos Centrinis muziejekijos Centrinis muziejųų rinkinirinkiniųų
registras registras http://ces.mkcr.cz http://ces.mkcr.cz 

� Privaloma nacionaliniams, 
regioniniams ir 
savivaldybių muziejams.

� Įtraukiamos ir kitų teisinių
subjektų ar individų
valdomos kolekcijos.

� 366 rinkiniai
� 2 523 rinkinių dalys 



ČČekijos Centrinis muziejekijos Centrinis muziejųų rinkinirinkiniųų
registras registras http://ces.mkcr.cz http://ces.mkcr.cz 

� Rinkinio pavadinimas
� Informacija apie rinkinio 

savininką (valstybė, vietos 
valdžia)

� Informacija apie rinkinio 
valdytoją (muziejus, galerija)

� Eksponatų skaičius rinkinyje
� Rinkinio dalys ir informacija 

apie jas:
◦ Teritorija
◦ Periodas ir trumpa rinkinio istorija 
◦ Eksponatų tipai ir jų medžiagos
◦ Pažymima ar rinkinyje yra 

kultūrinių reliktų ar archyvinių
dokumentų



DailDailėės rinkinis rinkiniųų registras registras 
http://mzm.cz/promus11 http://mzm.cz/promus11 

� Vieša prieiga prie 
registro suformuota 
iš DEMUS sistemos 
aprašo laukų

� 50 000 eksponatų
� 26 institucijos



ŽŽydydųų muziejaus duomenmuziejaus duomenųų bazbazėėss

� Fotoarchyvas tvarkytas MS Access pagalba, vėliau 
perkeltas į DEMUS;

� Naudojama lokali eksponatų aprašymo sistema;
� Muziejaus biblioteka naudoja ALEPH sistemą;
� Portalas www.holocaust.cz:

� Terezin‘o holokausto aukų duomenų bazė,
� Jeruzalės holokausto aukų duomenų bazė,
� Žydų muziejaus duomenų bazė.

� Ateityje - Collective Access atviro kodo sistema.



Nacionaliniai Nacionaliniai autoritetiniaiautoritetiniai įįraraššaiai
� Nacionalinė autoritetinių įrašų duomenų bazė: 

� 64 didelės bibliotekos, 
+ 30 bibliotekų bei 50 muziejų ir galerijų. 

� Projektas “Nacionaliniai autoritetiniai įrašai muziejų
aplinkoje” – bibliotekose naudojami autoritetiniai 
įrašai (asmenvardžiai, įstaigų pavadinimai, 
vietovardžiai) pritaikomi muziejams ir archyvams.

� 2007–2010 m. muziejų reikmėms pritaikyti 
asmenvardžių autoritetiniai įrašai.

� Numatyta pritaikyti geografinių pavadinimų, įstaigų
(kolektyvų) bei su muziejuose naudojama 
terminologija susijusius autoritetinius įrašus.



Nacionalini ųųųų autortitetini ųųųų įįįįrašųųųų administratorius
(Čekijos Respublikos Nacionalinė biblioteka)

Autoritetini ųųųų įįįįrašųųųų duomen ųųųų bazėėėėEkspert ųųųų taryba
(duomenų kontrolė)

Vartotojai
(muziejininkai, visuomenė...)

Techninis palaikymas
(sistemos palaikymas)



Nacionalini ųųųų autortitetini ųųųų įįįįrašųųųų administratorius
(Čekijos Respublikos Nacionalinė biblioteka)

Autoritetini ųųųų įįįįrašųųųų duomen ųųųų bazėėėėEkspert ųųųų taryba
(duomenų kontrolė)

Vartotojai
(muziejininkai, visuomenė...)

Techninis palaikymas
(sistemos palaikymas)

“Muziej ųųųų autoritetiniai įįįįrašai“ Techninis palaikymas
(sistemos palaikymas)

Ekspert ųųųų taryba
(duomenų kontrolė)



ĮĮmonmonėės AiP Beroun bendradarbiavimas  s AiP Beroun bendradarbiavimas  
su atminties institucijomissu atminties institucijomis

� Modernioje skaitmeninėje laboratorijoje 
Nacionalinėje bibliotekoje skaitmeninami ten 
saugomi rankraščiai (60 % rankraščių).

� Tarptautiniai projektai: 
ENRICH, Memoria –
sukurta senojo 
dokumentinio paveldo 
duomenų bazė

www.manuscriptorium.eu



ČČekijos dailekijos dailėės muziejaus virtualis muziejaus virtualiųų
parodparodųų sistema sistema www.cmvu.czwww.cmvu.cz

�Duomenis apie 
eksponatus AiP Beroun 
eksportavo iš DEMUS 
sistemos.

�Struktūrizuotas 
valdymas, naršymas, 
greita reikiamos 
informacijos paieška 
(pagal autorius, stilius, 
laikotarpius, temas bei 
rinkinius).



Naujausias projektas I3SNaujausias projektas I3S

�Tai integrali Čekijos muziejų rinkinių valdymo 
sistema.

�Projektas įgyvendinamas 2010–2014 m. iš ES lėšų
bei nacionalinio biudžeto. 

�Tikslas – integruoti įrašus apie rinkinius iš
Centrinio muziejų rinkinių registro ir profesionalius 
eksponatų aprašus bei susijusius dokumentus į
vieną sistemą. 



AAččiiūū uužž ddėėmesmesįį..
giedregiedre@limis.lt @limis.lt 

Išsamesnės informacijos apie 
skaitmeninimą Čekijoje ieškokite 
svetainėje ww.emuziejai.lt ir būsimame 
LM ISC LIMIS metodiniame leidinyje. 


