Seminaras „Kultros paveldo objekt skaitmeninimas Lietuvos
muziejuose: dabartis ir perspektyvos“
2009 m. rugsjo 24 d.
LDM Nacionalins dails galerijos konferencij salje
(Konstitucijos pr. 22, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 212 2997, (8 ~ 5) 212 2888).

Preliminari seminaro darbotvark
9.30 Seminaro dalyvi registracija.
10.00 Seminaro atidarymas. Kalbs Lietuvos dails muziejaus direktorius Romualdas Budrys,
Lietuvos Respublikos kultros ministerijos Informacins visuomens pltros skyriaus vyriausioji
specialist dr. Rta Pileckait.
10.15 „Lietuvos dails muziejaus filialo Lietuvos muziej informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS
centro (LM ISC LIMIS) krimas, veikla ir perspektyvos“. Danut Mukien, LM ISC LIMIS vedja
10.40. „Lietuvos integrali muziej informacin sistema (LIMIS): koncepcija, specifikacija ir
parengiamieji projekto gyvendinimo darbai“. Dr. Donatas Sauleviius, LM ISC LIMIS vedjos
pavaduotojas, Informacini technologij ir LIMIS skyriaus vedjas
11.15 „Kultros paveldo skaitmeninimas Europoje (MINERVA, „Europeana“, Latvijos ir Estijos
patirtis)“. Giedr Stankeviit, LM ISC LIMIS administrator, atsakinga už tarptautin
bendradarbiavim ir fondoiešk.
11.35. „Kultros paveldo skaitmeninimas Lietuvos dails muziejuje“. Skirmant Kvietkauskien,
LM ISC LIMIS Skaitmeninimo skyriaus vedja.
12.00 Piet pertrauka
13.00 „Lietuvos muziej bibliotek elektronini katalog krimas, dalyvavimas Lietuvos
integralios bibliotekos sistemos sukrimo projekte ir galimybs muziejuose ši veiklos srit pltoti
ateityje“. Indr Buzelien, LDM bibliotekos vedja, ir Danut Mukien, LM ISC LIMIS vedja
13.30 „Garso ir vaizdo raš skaitmeninimo patirtis Europos valstybse ir rekomendacijos Lietuvos
muziejams“. Juozas Markauskas, Baltijos audiovizualinio archyvo tarybos (Baltic Audiovisual
Archival Council, BAAC) prezidentas
13.40 „Lietuvos muziej dalyvavimas kultros paveldo objekt skaitmeninime, nacionaliniuose ir
tarptautiniuose skaitmeninimo projektuose (Lietuvos muziej pasirengimo skaitmeninimui anketos
atsakym analiz)“. Dalia Sirgedait, LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus vedja
14.15 Lietuvos muziejuose skaitmeninam kultros paveldo objekt skaitmenini vaizd
parametrai. Vaidotas Aukštaitis, LM ISC LIMIS skaitmenintojas-fotografas
14.30. Seminaro dalyvi praktiniai užsimimai (LIMIS sistemoje planuojam naudoti muziejini
eksponat tip klasifikatori, tezaur rengimo darbo grupi sudarymas, j tolesns veiklos
aptarimas, skaitmeninam muziejini vertybi skaitmenini vaizd rekomenduojam parametr,
muziejini eksponat apraš (pagrindini lauk ir išplstini apraš) struktros, personalij ir
raktažodži bank tekst struktros, skaitmeninti planuojam eksponat sraš sudarymo
metodikos aptarimas. Nam užduotys
14.45 Klausimai, atsakymai
15.00 Ekskursija po LDM Nacionalins dails galerijos nuolatin XX a. dails ekspozicij.
Ekskursij ves galerijos vedja dr. Lolita Jablonskien
16.30–17.30 Pažintis su LM ISC LIMIS (trumpa ekskursija po LM ISC LIMIS tiems, kas dar
neskubs išvykti  namus). Pastaba: LM ISC LIMIS veikia Lietuvos dails muziejaus centrinio
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pastato (Chodkevii rm) šiauriniame fligelyje (Bokšto g. 5 / Didžioji g. 4). Ekskursijos metu jos
dalyviai turs galimyb susipažinti su kompiuterine technika, kuri LDM sigijo partnerio teismis
ir naudoja dalyvaudamas Europos Sjungos finansuojamame Lietuvos nacionalins Martyno
Mažvydo bibliotekos projekte „Integralios virtualios bibliotekos informacins sistemos (IVBIS)
sukrimas“ (www.epaveldas.lt) 2005–2008 metais.
Seminaro metu galerijos patalpose bus galima sigyti Lietuvos dails muziejaus leidini
Seminar organizuoja Lietuvos dails muziejaus filialas
Lietuvos muziej informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS).
Išsamesn informacij teikia centro vedja Danut Mukien, administrator Giedr Stankeviit,
Metodinio skyriaus vedja Dalia Sirgedait.
El. paštas muziejai@gmail.com, tel. (8 ~ 5) 261 9670.
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