Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos
(LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose

Projekto pavadinimas – Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS)
diegimas Lietuvos muziejuose (kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005)
Projekto vykdytojas – Lietuvos dailės muziejus
Projekto tikslas
sukurti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, įdiegti ją Lietuvos nacionaliniuose ir
respublikiniuose muziejuose bei sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų teikiamų elektroninių
paslaugų plėtrai.
Projekto uždaviniai
1. Įsigyti ir sukurti priemones, užtikrinančias Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo
objektų automatizuotą apskaitą, skaitmeninės informacijos saugojimą, archyvavimą ir sklaidą
elektroniniu būdu.
2. Užtikrinti įsigyjamos įrangos saugumą ir tinkamas laikymo sąlygas.
Laukiami rezultatai
Įgyvendinant projektą, 2010–2012 m. numatyta sukurti ir Lietuvos nacionaliniuose bei
respublikiniuose muziejuose įdiegti informacinę sistemą LIMIS. Jos paskirtis – į bendrą
informacijos sistemą sujungti Lietuvos muziejų domenų bazes, užtikrinti LIMIS elektroninio
katalogo palaikymą ir vystymą, įdiegti priemones muziejų eksponatams skaitmeninti ir
visatekstėms muziejų duomenų bazėms kurti, užtikrinti informacijos apie Lietuvos muziejų
eksponatus paiešką. Projekto metu bus suskaitmeninta 22 500 eksponatų (jų duomenys bus
perkelti į LIMIS duomenų bazę), dalis iš jų bus paviešinta internete.
Projekto tikslinės grupės
Muziejų darbuotojai, mokslininkai, kiti Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai, valstybės
institucijos.
Projekto naudos gavėjai
Kauno IX forto muziejus
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Trakų istorijos muziejus
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Žemaičių vyskupystės muziejus
Įgyvendinimo laikotarpis 2010 m. kovo 1 d. –2012 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo šaltinis (-iai)

ES fondai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

Projekto vertė

6 999 999,64 Lt

ES paramos suma

5 949 999,69 Lt

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Danutė Mukienė, tel. (8 5) 261 9670,
el. p. info@limis.lt, danute@limis.lt

Projekto metu jau atliktos šios pagrindinės veiklos:
1. Suremontuotos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (toliau – LIMIS)
serverinei skirtos patalpos (Bokšto g. 5, Vilnius);
2. Įsigyta, sumontuota ir paleista veikti LIMIS serverinės saugą garantuojanti įranga;
3. Nupirkta ir Lietuvos muziejams, projekte dalyvaujantiems naudos gavėjų teisėmis, perduota
naudoti darbui su LIMIS skirta įranga (tarnybinės stotys (19 komplektų), kompiuteriai,
monitoriai, kalibratoriai (27 komplektai), LDM serverinei nupirkta ir į LDM infrastruktūrą
integruota LIMIS sistemos darbui reikalinga LIMIS serverinės įranga (serveriai ir kt.). Iš
viso įrangą yra gavo 19 Lietuvos respublikinių ir nacionalinių muziejų;
4. 2012 m. pradžioje užbaigta kurti ir pradėta naudoti LIMIS laikinoji programinė įranga,
skirta duomenims apie eksponatus kaupti projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
5. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu muziejuose jau yra suskaitmeninta daugiau negu 14 tūkst.
vnt. eksponatų. Didelė dalis jų jau yra prieinama viešose interneto prieigose („Lietuvos
muziejų virtualių parodų sistemoje“ http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.asp; virtualioje
parodoje „Lietuvos muziejų lobiai“ http://www.muziejai.lt/lobiai/ – pradėjus veikti LIMIS
sistemai (2012 m. pab. Šie duomenys bus perkelti į LIMIS ir toliau bus prisinami
visuomenei);
6. Baigiama sukurti Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (paslaugą teikia pagal
sutartį dirbanti jungtinė veiklos grupė, kuriai UAB „Sintagma“, UAB „Webmedia“, UAB
„Alna Software“). LIMIS sistemos sukūrimo, įdiegimo muziejuose darbai turi būti užbaigti
iki 2012 m. gruodžio 31 dienos.
7. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas ir pradės veikti portalas www.limis.lt (Lietuvos
muziejų elektroninio katalogo vieša prieiga internete) ir 19 Lietuvos muziejų, kuriuose bus
įdiegta LIMIS, elektroninių katalogų viešos prieigos internete.
8. Projekto įgyvendinimo metu yra jau sukurta ir pradėta naudoti daugiau negu šimtas Lietuvos
muziejams skirtų klasifikavimo sistemų (klasifikatorių, tezaurų (antologijų), personalijų ir
raktažodžių žodynų). Jos, plėtojant projektą, bus nuolat tobulinamos, papildomos naujomis
reikšmėmis ir kt.
9. Projekto viešinimas:

9.1.Viso projekto įgyvendinimo metu projektas viešinamas Lietuvos muziejų portale
www.muziejai.lt; LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame internetiniame
leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeniniams“; LDM internetinėje svetainėje
www.ldm.lt. LIMIS banerius į savo muziejų internetines svetaines yra įsidėję daugelis
muziejų, kurie projekte dalyvauja partnerių teisėmis;
9.2.Sukurtas LIMIS baneris;
9.3.Išleistas ir muziejuose jau platinama projekto sklaidai skirtas lankstukas;
9.4.Išleistas ir Lietuvos muziejuose jau platinamas projekto sklaidai skirtas plakatas;
9.5.Projektas viešinamas visuose LDM filialo LM ISC LIMIS, kuriam LDM pavesta
įgyvendinti projektą, renginiuose.
IŠSAMIAU:
LIMIS steigiama ir jos duomenys tvarkomi vadovaujantis:


Lietuvos muziejų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638);



Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo
įstatymu (Žin., 2008, Nr. 81-3183);



Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa, patvirtinta 2007 m. kovo 14 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 275 (Žin., 2007, Nr. 34-1238);

 Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. 493 (Žin. 2009, Nr. 66-2694);
 2009 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1215 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 493 „Dėl
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;


Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716
(Žin., 2006, Nr. 1-3);



Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin.,
2004, Nr. 58-2061);



Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodika, patvirtinta Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004
m. spalio 15 d. įsakymu Nr. T-131 (Žin., 2004, Nr. 155-5679);



2009 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. 345 „Dėl
pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos
dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose” parengimui“;



LIMIS nuostatais;



LIMIS duomenų saugos nuostatais;



Kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Sukurta ir muziejuose įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema muziejams
suteiks šias galimybes:
 informacinių technologijų, kompiuterių bei ryšio priemonių pagalba kaupti duomenis apie
Lietuvos muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus;
 automatizuoti muziejų rinkinių (taip pat ir muziejų bibliotekų bei archyvų) apskaitą, ją
kaupti, tvarkyti ir valdyti, vadovaujantis vieningais standartais;
 vystyti duomenų apsikeitimą tarp muziejų, sukuriant bendro naudojimo klasifikatorius,
tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, duomenų bazes, teikiančias teksto ir vaizdo,
garso ir kt. informaciją apie muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus ir jų
priklausomybę;
 teikti elektronines paslaugas, kurių pagalba LIMIS sistemos naudotojas galėtų gauti
informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus;
 teikti duomenis apie Lietuvos muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus mokymo bei
mokslinių tyrimų tikslams;
 teikti duomenis apie Lietuvos muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus valstybės
institucijoms.
Įgyvendinus projektą bus padidintas muziejų veiklos efektyvumas bei informacijos apie
Lietuvos muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus sklaida. Informacija bus teikiama
per šias elektronines prieigas:
 LIMIS portalą www.limis.lt (jame bus skelbiama išsami informacija apie Lietuvos
muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus, jų skaitmeniniai vaizdai, vaizdo, garso
įrašai ir kiti atributai);
 visų projekte naudos gavėjų teisėmis dalyvaujančių muziejų viešąsias prieigas (interneto
svetaines), kuriose bus skelbiama detalesnė informacija apie konkrečiame muziejuje
saugomus kultūros paveldo objektus;
 pagal su muziejais suderintus planus informacija apie sklaidai skirtus kultūros paveldo
objektus bus teikiama į kitus nacionalinius ir tarptautinius kultūros paveldo portalus,
duomenų bazes.

