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Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos 
(LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose

PROJEKTAS



Lietuvos respublikiniai ir nacionaliniai muziejai, kuriuose 

įdiegta LIMIS sistema:

1. Kauno IX forto muziejus

2. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

3. Lietuvos aviacijos muziejus

4. Lietuvos dailės muziejus

5. Lietuvos etnokosmologijos muziejus

6. Lietuvos geologijos muziejus

7. Lietuvos jūrų muziejus

8. Lietuvos liaudies buities muziejus

9. Lietuvos nacionalinis muziejus

10. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

11. Lietuvos švietimo istorijos muziejus

12. Maironio lietuvių literatūros muziejus

13. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

14. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai
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15. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

16. Šiaulių „Aušros“ muziejus

17. Trakų istorijos muziejus

18. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato 
direkcijos Kernavės archeologinės vietovės 
muziejus 

19. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

20. Vytauto Didžiojo karo muziejus

21. Žemaičių vyskupystės muziejus

LIMIS sistema skirta visiems Lietuvos muziejams,  
interneto vartotojams, muziejų lankytojams.
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Lietuvos savivaldybės, 
kuriose veikiantys 
muziejai  taip pat jau gali 
dirbti su LIMIS sistema



Siekiant šio tikslo: 
sukurta ir 4 nacionaliniuose bei 17 respublikinių muziejų įdiegta 
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS), sudaranti 
galimybę automatizuotai vykdyti eksponatų ir kitų vertybių apskaitą, 
kaupti, saugoti ir į kitas duomenų bazes teikti skaitmeninę informaciją 
apie šiuos kultūros paveldo objektus, sklaidai skirtą informaciją viešinti 
sistemos internetinėse prieigose;

sukurtas LIMIS-M posistemis, sudarantis galimybę visiems kitiems 
Lietuvos muziejams (savivaldybių, žinybiniams, viešosioms įstaigoms –
muziejams ir kt.), prisijungus prie sistemos interneto naršykle, naudotis 
visomis jos teikiamomis galimybėmis; 

įsigyta ir įdiegta LIMIS sistemos funkcionavimui būtina techninė ir 
programinė įranga, priemonės, garantuojančios sistemoje kaupiamų 
duomenų saugumą;

meta duomenys ir su jais susietos skaitmeninės bylos apie muziejuose 
saugomas vertybes iš muziejuose turėtų neperspektyvių duomenų bazių 
automatizuotai perkeltos į LIMIS bendramuziejinę duomenų bazę;

Lietuvos muziejuose naudojamos informacinės sistemos sujungtos į 
vieną informacinę sistemą, sudarant galimybę muziejams formuoti 
bendrą muziejuose saugomų vertybių elektroninį katalogą;

sukurta ir į LIMIS sistemą įdiegta daugiau negu šimtas klasifikavimo 
sistemų (klasifikatorių, tezaurų), personalijų, raktažodžių žodynų, 
literatūros ir šaltinių duomenų bazė;

sudaryta galimybė duomenis apie Lietuvos muziejuose sukauptas ir 
saugomas vertybes integruoti į nacionalinę ir tarptautinę kultūros 
paveldo virtualią erdvę.

 

Projekto tikslinės grupės: 
muziejų darbuotojai;

mokslininkai;

kiti Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai;

valstybės institucijos, turinčios teisę gauti išsamią informaciją apie 
muziejuose saugomas vertybes.

Projekto tikslas
Sudaryti galimybę kaupti, saugoti ir visuomenei 
teikti informaciją apie muziejuose saugomus 
kultūros paveldo objektus.

Natūralus 
gintaro gabalas 
„Saulės 
akmuo“. 
Lietuvos dailės 
muziejus, 
PGd 226

Saulės laikrodis 
su patrankėle. 
XIX a. pab. 
Lietuvos dailės 
muziejus, 
KLM 252
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www.limis.lt
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Lietuvos 
integrali muziejų 
informacinė 
sistema muziejams 
sudaro galimybes:

LIMIS elektroninės 
paslaugos:

automatizuotai, vadovaujantis vieningais standartais, vykdyti eksponatų  
ir kitų vertybių apskaitą;

LIMIS sistemos duomenų bazėje kaupti ir saugoti skaitmeninę 
informaciją apie muziejuose esančius kultūros paveldo objektus;

LIMIS internetinėse prieigose (LIMIS portale www.limis.lt ir muziejų 
LIMIS elektroninių katalogų viešose prieigose) visuomenei pristatyti 
sklaidai skirtą informaciją apie muziejuose saugomus eksponatus ir 
kitas vertybes;

teikti sistemoje sukauptus duomenis į kitas duomenų bazes;

teikti elektronines paslaugas visuomenei.

LIMIS duomenų bazėje sukauptos sklaidai skirtos informacijos 
viešinimas LIMIS viešose prieigose (LIMIS portale www.muziejai.lt ir 
muziejų LIMIS elektroninių katalogų viešose prieigose);

eksponatų didelių skaitmeninių bylų automatizuotas užsakymas;

automatizuotas vizito muziejuje laiko rezervavimas;

elektroninė paslauga „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas  
(E. gidas)“.

Gintaro ir 
stiklo karolių 
apyvara. 
Lietuvos dailės 
muziejus, 
PGa 9:5

Saulės 
laikrodis. 
1781 m. 
Lietuvos dailės 
muziejus,  
KLM 261

www.limis.lt
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LDM Vilniaus paveikslų galerijos pastatas (Chodkevičių rūmai). Dešinėje – LDM filialas LM ISC LIMIS

Seminarai, konferencijos Lietuvos muziejų darbuotojams

Konstantino 
Glinskio židinio 
laikrodis. 
XIX a. pab. 
Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino 
muziejus 

Pranas 
Domšaitis. 
„Saulutė ir 
obuolys“. 
1958 m. Lietuvos 
dailės muziejus, 
T 12237/a-b
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Elektroninė paslauga 
„Elektroninis muziejų ir 
ekspozicijų gidas“ (E. gidas)

Visuomenė paslauga „E. gidas“ gali naudotis LIMIS portale, 
muziejų elektroninių katalogų viešose prieigose bei  naudodamasi 
informacijos sklaidai skirtais mobiliaisiais įrenginiais 
(išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais).



Realizuojant „E. gidas” paslaugą:

sukurta ir į LIMIS sistemą įdiegta elektroninei paslaugai  
„E. gidas“ realizuoti reikalinga programinė įranga – 
išmaniesiems telefonams ir  planšetiniams kompiuteriams 
skirta programa–aplikacija „E. gidas“ (Android operacinė 
sistema) ir ji patalpinta į AppStore ir GooglePlay parduotuves. 
Programa–aplikacija „E. gidas“ suteikia galimybę mobiliaisiais 
telefonais, planšetiniais kompiuteriais,  pasinaudojus 
geografiniu žemėlapiu (naudojant Google Maps sistemos 
platformą), peržiūrėti aktualią muziejų informaciją. Šios 
aplikacijos pagalba galima:

formuoti lankytinų muziejų sąrašą pagal automatiniu būdu 
nustatytas sistemos naudotojo koordinates arba pagal 
pasirinktą vietovę (sistema naudotojui pateikia informaciją 
apie siūlomus aplankyti muziejus paties naudotojo 
nurodytu spinduliu (kilometrais);

gauti informaciją (tekstus, garso ir vaizdo įrašus) apie  
atitinkamą muziejų, kuris buvo pasirinktas iš pasiūlytųjų 
sąrašo; 

peržiūrėti muziejų ekspozicijų, kurių eksponatai yra įtraukti 
į LIMIS audiogidą, virtualias parodas (jose pateikiami 
skaitmeniniai vertybių aprašai,  su jais susieti ir šiuos 
objektus identifikuojantys skaitmeniniai vaizdai, garso 
įrašai lietuvių ir anglų kalbomis bei  klausos negalią 
turintiems asmenims skirti vaizdo įrašai lietuvių gestų 
kalba);

išmaniaisiais įrenginiais nuskenavus prie atitinkamo 
eksponato esantį Qr Code ženklą, telefone (pagal užkoduotą 
nuorodą) ekrane pamatyti svarbiausią informaciją apie šį 
eksponatą.
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Pranas 
Domšaitis. 
„Turgaus 
scena“. 
1927 m. Lietuvos 
dailės muziejus, 
T 1003/a-b 

Kazimieras 
Morkūnas.
Vitražas 
Pirčiupiui. 
1961 m.  Kauno 
IX forto muziejus

www.limis.lt



Projekto vykdytojas, LIMIS sistemos valdytojas  
ir tvarkytojas – Lietuvos dailės muziejus. 

Bokšto g. 5, LT-01126 Vilnius. Tel. (8 5) 262 80 30, el. p. muziejus@ldm.lt, muziejaus svetainė internete – www.ldm.lt 

Projekto vadovė – LDM filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja Danutė Mukienė, 
tel. (8 5) 261 9670, el. p. danute@limis.lt

Projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ 
(toliau – LIMIS projektas) įgyvendintas 2010–2013 m. pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 
3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra 
informacinėje visuomenėje“.

www.limis.lt

Projektą finansavo Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas ir  
Lietuvos Respublikos valstybė.

Ekonomikos augimo  
�������	
�������

Leidinyje panaudotos Vaidoto Aukštaičio, Antano Lukšėno, Danutės Mukienės nuotraukos 

Tiražas Projektas įgyvendintas 2010 m. kovo 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. 

© Lietuvos dailės muziejus, 2013


