
2014 m. lapkričio 19 d.
LDM Vytauto Kasiulio dailės muziejus (A. Goštauto g. 1, Vilnius)

Konferencijos pradžia – 10 val.
DARBOTVARKĖ

9.30–10.00 Registracija.

10.00–10.10 Konferencijos dalyvių pasveikinimas, organizaciniai klausimai.

10.10–10.40 Erika Buivydienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Informacinės 
visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė. „Lietuvos skaitmeninio kultūros 
paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2014–2020 m. programa“.

10.40–11.10 Ernestas Adomaitis, LDM filialo LM ISC LIMIS sistemos inžinierius. „Virtualių 
parodų vystymosi tendencijos Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse“.

11.10–11.40 Donatas Snarskis, projekto „ATHENA PLUS“ koordinatorius Lietuvos dailės 
muziejuje. „Tarptautinis projektas „ATHENA PLUS“ ir jo vykdymo metu kuriama 
kultūros paveldo skaitmeninio turinio aktualinimui skirta virtualių parodų kūrimo 
programinė įranga“.

11.40–12.00 Kavos pertrauka.

12.00–12.30 Šarūnas Bagdonas, projekto „EUROPEANA SPACE“ koordinatorius Lietuvos 
dailės muziejuje. „Tarptautinis projektas „EUROPEANA SPACE“ ir jo vykdymo metu 
kuriamos priemonės, skirtos pakartotiniam kultūros paveldo skaitmeninio turinio 
panaudojimui“.

12.30–13.00 Dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
direktoriaus pavaduotoja. „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos virtuali 
paroda „Virtuali paroda „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“ bei kiti bibliotekos 
įgyvendinami kultūros paveldo skaitmeninio turinio sklaidos ir aktualizavimo 
projektai“.

13.00–13.30 Elona Malaiškienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Skaitmeninimo skyriaus 
vedėja. „Skaitmenintas kultūros paveldas atvirajai prieigai. Vilniaus universiteto 
bibliotekos patirtis“.

13.30–14.30 Pietų pertrauka.

14.30–15.00 Dr. Andrius Šuminas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Medijų 
tyrimų laboratorijos vedėjas. „Vilnius universiteto Komunikacijos fakulteto Medijų 
tyrimų laboratorijos vykdomi interneto prieigose pateikiamo skaitmeninio turinio 
panaudojimo tyrimai, jų rezultatai ir išvados“.

15.00–15.30 Danutė Mukienė, LDM filialo LM ISC LIMIS vedėja, ir Laimutė Strolytė, 
LDM filialo LM ISC LIMIS LIMIS sistemos administratorė. „2014 m. LM ISC LIMIS 
vykdomas projektas „Turistams skirtose virtualiose parodose – unikaliausi, įdomiausi ir 
vertingiausi muziejų eksponatai ir nauja Lietuvos muziejų virtualių parodų sistema“.

15.30–16.00 Viktorija Jonkutė, tarptautinio projekto „Europeana Photography“ veiklų 
koordinatorė Lietuvoje. „Tarptautinis senų nuotraukų skaitmeninimo projektas 
„Europeana Photography“ ir jo įgyvendinimo rezultatai Lietuvoje“.

16.00–16.30 Danutė Mukienė, LDM filialo LM ISC LIMIS vedėja. „Muziejų sukurto skaitmeninio 
turinio panaudojimas kuriant ir plėtojant visuomenei skirtas LIMIS elektronines 
paslaugas“.
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