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• KUR galima rasti skaitmenintą VUB kultūros 

paveldą? 

• KAIP realizuota?  

• KIEK naudojama? 

Pranešimo temos 



• Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninimo 

gairės (patvirtintos 2010 m. kovo 23 d. VUB 

generalinės direktorės įsakymu Nr. 2)  

• Vilniaus universiteto bibliotekos parodų rengimo 

gairės (patvirtintos 2011 m. balandžio 22 d. VUB 

generalinės direktorės įsakymu Nr. 2) 

 Esminis principas – veiklas organizuoti taip, kad 

vartotojui būtų kuo daugiau galimybių prieiti prie 

svarbių kultūros paveldo objektų, akcentuojant 

kolekcijų įvairovę.    

Pagrindiniai dokumentai 



Svarbiausi projektai 

 

• Tarptautiniai 

• Nacionaliniai 

• VUB 

 

 



Tarptautiniai projektai 

 

• ENRICH – Europos kultūros paveldo įtinklinti 

resursai ir informacija. 

• WDL – Pasaulio skaitmeninė biblioteka 

• Reading Europe: European culture through 

the book – Europos bibliotekos virtuali paroda 

 

 



ENRICH 

VUB turinys 

•Leibowicz Radiviliana (iš Grafikos 

kabineto rinkinių) 

•VUB pergamentų kolekcija 

•Kunigo V. Mincevičiaus (1915–1992) 

privati kartografijos kolekcija (XVI-XX a.) 

•Rankraščių skyriuje saugomi piešiniai 

•Karalių pasirašyti dokumentai 

•Leono, Povilo, Aleksandro Sapiegų 

dokumentai 

•Kristupo, Jonušo, Aleksandro Radvilų 

dokumentai 

•Kėdainių rankraštiniai dokumentai 

•J. Čechavičiaus nuotraukos 

•Supraslio stačiatikių vienuolyno 

fotografijų rinkinys 

•Jano Mečkovskio išleistas apie 1896 m. 

Rusijos caro Nikolajaus II karūnavimo 

Maskvoje iškilmių nuotraukų albumas 



Pasas, išduotas lenkų bajorui Karčevskiui 

Šaltinis: 

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=

request_document&docId=set20091210_70_908 

http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docId=set20091210_70_908
http://www.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docId=set20091210_70_908




WDL – Pasaulio skaitmeninė 

biblioteka 

 http://www.wdl.org/en/ 

VUB turinys - 17 LDK rankraštinių   

 

http://www.wdl.org/en/




Reading Europe: European culture 

through the book 



Nacionaliniai projektai 

 

• Virtualios elektroninio paveldo sistemos 

plėtra (VEPS) 

• Virtuali istorinė Lietuva: LDK 

 

 



VEPS 

VUB turinys 

• Rankraščiai 

LDK dokumentai 

Bažnyčių knygos 

VU dokumentai 

• Knygos 

Lietuviškos knygos (1547-1940) 

Lietuvoje XVI – XVIII a. leistos ne lietuvių 

kalba knygos 



Virtuali istorinė Lietuva: LDK 

Projekto uždaviniai: 

• Sukurti patrauklų ir interaktyvų elektroninio istorijos ir 

kultūros turinio pateikimo internete modelį. 

• Sukurti elektroninį skaitmenizuotą turinį, kuriame būtų 

pristatoma: 

 Lietuvos istorija. 

 Unikalūs Lietuvos raidos momentai bei paveldo fenomenai. 

 Glaudūs istoriniai bei kultūriniai saitai tarp Europos ir Lietuvos. 

 Istorinio ir socialinio Europos paveldo Lietuvoje aspektai. 

• Suskaitmeninti VU bibliotekoje esančius J. Lelevelio 

fondo istorinius žemėlapius (per 400 objektų, 80 000 

vaizdų) 



Orbis Lituania 
http://www.ldkistorija.lt/ 

http://www.ldkistorija.lt/




VUB projektai 

 

• Virtualios parodos 

• Skaitmeninės kolekcijos 

 



Virtualios parodos. Pradžia  

• Vilniaus universiteto bibliotekos istoriniai rinkiniai  

• Vilnius senosiose fotografijose 

• Vilniaus universiteto architektūros ansamblis 

• Mokslas senajame Vilniaus universitete 

• Algirdas Titus Antanaitis (1927–2003). 

• Pedagogui, filosofui Konstantinui K. Raičinskiui – 100. 

• Profesorius Levas Vladimirovas (1912–1999). 

• Gyvenimas – onkologijos mokslui : Elenos Moncevičiūtės-
Eringienės 80-ties metų jubiliejui. 

• „Vilniaus albumas“ Jano Chrizostomo Paseko atsiminimų 
iliustracijos 

  
 

http://www.mb.vu.lt/unesco
http://www.mb.vu.lt/unesco
http://www.eparodos.mb.vu.lt/vilnius_fotografijose/index.html
http://www.mb.vu.lt/kiemeliai/
http://www.mokslasvu.mb.vu.lt/


Virtualių parodų svetainė 



Skaitmeninės kolekcijos 

 http://atmintis.mb.vu.lt/ 

 

 

http://atmintis.mb.vu.lt/




Skaitmeninės kolekcijos. LDK Teismų 

knygos  

http://www.teismuknygos.mb.vu.lt/ 

http://www.teismuknygos.mb.vu.lt/




Panauda (2013 m. ataskaitiniai 

duomenys) 

 

 
Eil. 

Nr. 

Svetainės pavadinimas Peržiūros Vaizdai 

1.  VU Skaitmeninės kolekcijos 

(gluosnis.vu.lt) 

3377 4101 

2. VU Skaitmeninės kolekcijos 

(atmintis.vu.lt) 

3530 4438 

3. epaveldas.lt 19985 245566 

4. Orbis Lituania  

(ldkistorija.lt) 

8494 11469 

VISO 35386 265574 



VUB kultūros paveldo panauda.  

Šaltinis: http://www.epaveldas.lt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apibendrinant 

• Atminties institucija privalo visuomenei 

suteikti galimybę susipažinti su jos fonduose 

saugomu kultūros paveldu 

• Išnaudoti įvairius būdus ir įrankius tam tikslui 

pasiekti 

• Analizuoti poreikį, stebėti panaudą   



Ačiū 

 

 

elona.malaiskiene@mb.vu.lt 


