
Dates 

Tarptautinis projektas „AthenaPlus“  

ir jo metu kuriami įrankiai 

skaitmeninto kultūros paveldo 

pakartotiniam panaudojimui 
 

Donatas Snarskis 

donatas.s@limis.lt 
2014-11-19 

 

 

 



Dates 

1. Tarptautinio projekto „AthenaPlus“ apžvalga (tikslai, 

veiklos, rezultatai); 

 

2. Projekto metu kuriamų ir testuojamų naujų įrankių 

pakartotinio kultūros paveldo panaudojimui apžvalga; 

 

– Virtualios parodos „Architektūra ir dailė senajame Vilniaus 

universitete, XVI–XX a. I pusė“ pristatymas; 

 

3. Apibendrinimai, klausimai, diskusija. 
   

 

 

Pranešimo turinys 
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Dates 

 

„AthenaPlus“ – tai Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų 

bendrosios programos gerosios praktikos projektas / tinklas. 

Projektas įgyvendinamas 2013 m. kovo – 2015 m. rugpjūčio mėn.  

 

„AthenaPlus“ įgyvendinamas remiantis sėkminga patirtimi, įgyta 

vykdant ankstesnį ATHENA projektą, kurio metu buvo sukurti LIDO 

standartas ir MINT įrankis (angl. ATHENA Ingestion Server and 

Mapping Tool), plačiai naudoti kituose su „Europeana“ susijusiuose 

projektuose, tarp jų ir pasibaigusiame „Linked Heritage“ projekte, 

tam, kad būtų sukurta efektyvi infrastruktūra bei įrankiai, padedantys 

muziejams ir kitoms kultūros įstaigoms viešinti skaitmeninį turinį 

„Europeanoje“. 

 
 

 

AthenaPlus – „Europeanos“ prieiga 

prie kultūros paveldo tinklų 
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AthenaPlus – projekto partneriai 
 

2014-11-19 

1 
Centrinis suvestinio Italijos bibliotekų katalogo ir bibliografinės 

informacijos institutas (Italija) 
21 Slovėnijos kultūros paveldo apsaugos institutas (Slovėnija) 

2 „UMA Information Technology“ (Austrija) 22 Katalonijos Generaliteto kultūros departamentas (Ispanija) 

3 Karališkieji meno ir istorijos muziejai (Belgija) 23  „i2CAT“ fondas (Ispanija) 

4 „PACKED“ Skaitmeninio paveldo ekspertizės centras (Belgija) 24 Kolekcijų fondas (Jungtinė Karalystė) 

5 „Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen“ (Belgija) 25 Nacionalinis archyvas (Švedija) 

6 „Michael Culture“ asociacija (Belgija) 26 Šiaulių „Aušros“ muziejus (Lietuva) 

7 Kipro institutas (Kipras) 27 Meno ir amatų muziejus (Kroatija) 

8 Nacionalinis muziejus (Čekija) 28 
Cheronos savivaldybės Dokumentų tvarkymo, archyvų ir leidybos 

tarnyba (Ispanija) 

9 Estijos Respublikos kultūros ministerija (Estija) 29 Patrų universitetas (Graikija) 

10 
Prancūzijos Respublikos kultūros ir komunikacijos ministerija 

(Prancūzija) 
30 Kultūros informacinių sistemų centras (Latvija) 

11 Prūsijos kultūros paveldo fondas (Vokietija) 31 Europos žydų kultūros asociacija (Prancūzija) 

12 Marburgo Pilypo universitetas (Vokietija) 32 Savojos universitetas (Prancūzija) 

13 Atėnų nacionalinis technikos universitetas (Graikija) 33 Rumunijos akademijos biblioteka (Rumunija) 

14 Graikijos Respublikos kultūros ir turizmo ministerija (Graikija) 34 „Dédale“ asociacija (Prancūzija) 

15 S. Petėfio literatūros muziejus (Vengrija) 35 Pjero Mendes Franso universitetas (Prancūzija) 

16 Romos nacionalinė centrinė biblioteka (Italija) 36 Bulgarijos mokslų akademijos centrinė biblioteka (Bulgarija) 

17 „META“ (Italija) 37 Nacionalinis paveldo institutas (Rumunija) 

18 Airijos nacionalinis muziejus (Airija) 38 Karališkasis kultūros paveldo institutas (Belgija) 

19 Lietuvos dailės muziejus (Lietuva) 39 Luidžio Sturzo institutas (Italija) 

20 
Tarptautinis informacijos valdymo sistemų ir paslaugų centras 

(Lenkija) 
40 Vietos valdžios valdymo agentūra (Airija) 
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Dates 

Pagrindiniai projekto „AthenaPlus“ tikslai yra: 

• pateikti į „Europeaną“ daugiau kaip 3,6 milijono metaduomenų įrašų iš viešojo 

ir privataus sektoriaus, daugiausiai dėmesio skiriant muziejų turiniui ir 

dalyvaujant svarbiems kultūriniams tarpininkams (ministerijoms ir atsakingoms 

valdžios institucijoms, bibliotekoms, archyvams, tyrimų centrams, mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms); 

• gerinti „Europeanos“ turinio paiešką, atranką ir panaudojimą, tobulinant 

daugiakalbės terminologijos valdymą, SKOS (angl. Simple Knowledge 

Organization System) eksportavimo ir viešinimo įrankį ar turinio tiekėjų 

taikomųjų programų sąsajas; 

• eksperimentuoti su praturtintais metaduomenimis ir jų pakartotiniu 

panaudojimu skirtingiems turistų, mokyklų, mokslininkų poreikiams tenkinti, 

naudojant įrankius, skirtus vystyti virtualioms parodoms, turistinėms ir 

mokomosioms taikomosioms programoms, kurios galės būti integruotos į 

„Europeanos“ ir nacionalinių turinio telkėjų ar pavienių turinio teikėjų duomenų 

saugyklas. 

 

 

AthenaPlus – projekto tikslai  
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40 partnerių 
institucijų iš 21 ES 

valstybės 

 

Pakartotinis skaitmeninto 
kultūros paveldo 
panaudojimas: 

– virtualioms parodoms 

– edukacijai 

– turizmui 

3,6 mln. eksponatų 
metaduomenų įrašų 

„Europeanoje“ 

Nauji įrankiai,  
paslaugos, produktai, 

rekomendacijos, 
dokumentai 

AthenaPlus 

 

Kas yra AthenaPlus? 
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AthenaPlus – nauji įrankiai 
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Atminties 
institucijos 

• „MOVIO“ – 
kompleksinių 
virtualių 
parodų  
kūrimo įrankis 

Edukacija 

• „SchoolTrip“ 
– mokomųjų 
išvykų 
planavimo ir 
organizavimo 
įrankis 
mokykloms 

Turizmas 

• „CityQuest“ –  
pažintinių / 
edukacinių 
ekskursijų 
kūrimo 
priemonė 



Dates 

„MOVIO“ – virtualių parodų kūrimo įrankis  

2014-11-19 Tarptautinis projektas „AthenaPlus“ 

Donatas Snarskis 

https://www.youtube.com/v

/JDFXEgmTvB8 

„MOVIO“ 

Ontologijos 

Istorijų 
pasakoji-

mas 

„Aktyvios 
zonos“ 

Laiko 
juostos 

Sąsajos 
žemėlapyje 

Galerijos 

https://www.youtube.com/v/JDFXEgmTvB8
https://www.youtube.com/v/JDFXEgmTvB8


Dates 

Apie „MOVIO“ trumpai 
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Virtuali paroda  

„Architektūra ir dailė senajame Vilniaus 

universitete, XVI–XX a. I pusė“ 

2014-11-19 Tarptautinis projektas „AthenaPlus“ 

Donatas Snarskis 

Parodos tikslas: atskleisti Vilniaus universiteto įtaką profesionaliai Lietuvos 

dailei pristatant universitete dirbusias, studijavusias asmenybes ir jų 

sukurtus kūrinius, saugomus Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose. 

 

Prieigos pjūviai parodoje:  

1.  istorija; 

2.  asmenybės; 

3.  kūriniai (istorijos, veidai, vietos). 

 

Apžvelgiami laikotarpiai:  

– nuo XVI a. vid. iki XVIII a. vid.; 

– nuo XVIII a. pab. iki 1831 m.; 

– nuo 1919 m. iki 1939 m. 

 

 



Dates 

Virtuali paroda  

„Architektūra ir dailė senajame Vilniaus 

universitete, XVI–XX a. I pusė“ 
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Virtuali paroda  
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„MOVIO“ – pliusai ir minusai 
 

2014-11-19 Tarptautinis projektas „AthenaPlus“ 

Donatas Snarskis 

– Vienintelis įrankis virtualių parodų kūrimui; 

– Nemokamas; 

– Nesudėtingas ir paprastai naudojamas; 

– Ontologijų ir tezaurų teikiamos galimybės; 

– Įrankis tebekuriamas ir tebetobulinamas 

(naujos funkcijos) 
 

– Įrankis tebekuriamas ir tebetobulinamas (klaidos, 

nestabilumas, neprisitaikymas prie regiono kalbos ir pan.); 

– Centralizuotas naujų „MOVIO“ prieigų administravimas; 

– Automatinio atvaizdavimo problemos (ribotos  

galimybės koreguoti vaizdavimo šablonus).  

 



Dates 

Susidomėjote? Kviečiame prisidėti prie 

projekto „AthenaPlus“ įgyvendinimo: 

 

– Teikiant kultūros paveldo skaitmeninį turinį ir 

metaduomenis eksportui į „Europeanos“ 

duomenų bazę; 

– Įsitraukiant į naujų įrankių testavimo veiklas: 

• „MOVIO“ kūrybinės dirbtuvės; 

• ekspertinis įrankių ir produktų įvertinimas 

(atsiliepimai ir grįžtamasis ryšys). 
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Dėkoju už dėmesį! 
 

www.athenaplus.eu 

twitter.com/AthenaPlusEU 

athenaplus.wordpress.com 

facebook.com/athenaplusproject 

 

DONATAS.S@LIMIS.LT 
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