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PRANEŠIMO TURINYS 

• Reikšmingiausi VUB kultūros paveldo 
skaitmeninimo projektai 

• Jų metu pasiekti rezultatai, sukurta 
pridėtinė vertė 

• Poveikis tolesnei skaitmeninimo veiklai 
VUB 

 



REIKŠMINGIAUSI PROJEKTAI 

• ENRICH – Europos kultūros paveldo 
įtinklinti resursai ir informacija (angl. 
European Networking Resources and 
Information Concerning Cultural 
Heritage) 

• Virtualios elektroninio paveldo sistemos 
plėtra (VEPS) 

• Virtuali istorinė Lietuva: LDK 



• Nėra vieningos kultūros 
paveldo skaitmeninimo 
politikos 

• Vykdoma daug įvairių 
smulkių baigtinių projektų 

• Kultūros paveldas 
skaitmeninamas 
fragmentiškai  

• Nėra prioritetizavimo, 
planavimo ir tarpskyrinio 
darbų koordinavimo  

• Skaitmeninimo veikloms 
vykdyti skirta 1,5 etato 
(techniniai darbuotojai) 

 

KONTEKSTAS 

ARBA IKI 

PROJEKTŲ 



ENRICH – EUROPOS KULTŪROS 

PAVELDO ĮTINKLINTI RESURSAI IR 

INFORMACIJA  

 
2007 – 2009 



PAGRINDINIAI DUOMENYS 

• Europos tyrimų programos eContentPlus tikslinis 
projektas 

• Jungia 18 partnerių - tyrimo centrus, IT kompanijas ir 
vertingo turinio saugotojus Austrijoje, Danijoje, Čekijoje, 
Islandijoje, Italijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, 
Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Vokietijoje.  

• Kuriamas internete jau veikiančios skaitmeninės 
bibliotekos – (http://www.manuscriptorium.eu), 
jungiančios ir parodančios Europos šalyse saugomų 46 
kolekcijų duomenis (apie 85% Europos nacionalinėse 
bibliotekose laikomų skaitmenintų rankraščių ) pagrindu 

 

http://www.manuscriptorium.eu/


TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

• Užtikrinti prieigą specialistams ir visiems 
besidomintiems prie įskaimeninto Europos 
senojo dokumentinio paveldo, 
nepriklausomai nuo jo saugojimo vietos  

• Sukurti virtualią bendrų tyrimų erdvę, 
tinkamą rankraščiams, senosioms 
spausdintoms knygoms ir kitokiems 
istoriniams dokumentams nagrinėti  

  

 



VUB ĮSIPAREIGOJIMAI 

• Leibowicz Radiviliana (iš Grafikos kabineto rinkinių) 
• VUB pergamentų kolekcija 
• Kunigo V. Mincevičiaus (1915–1992) privati kartografijos 

kolekcija (XVI-XX a.) 
• 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 nuotraukų albumas apie 

Rusijos caro Aleksandro III karūnavimo 1883 m. iškilmes 
Maskvoje 
 



REZULTATAI 

• Skaitmeninė biblioteka Manuscriptorium 
papildyta 69 830 objektų, 4 512 227 vaizdais 

• Sukurtos naujos paslaugos ir produktai 

• Galimybė susikurti asmeninį naują virtualų dokumentą 

• Galimybė susikurti asmeninę virtualią kolekciją 

• Daugiakalbė paieška 

• Gaiji bankas (nestandartiniai rašmenys ir glifai) 

• Galimybė naujiems partneriams lengvai pateikti savo 
turinį (TEI P5 ENRICH schema) 

• Metaduomenų konverteriai (ENRICH Garage Engine) 



VIRTUALIOS ELEKTRONINIO 

PAVELDO SISTEMOS PLĖTRA 

(VEPS) 

 
2010 – 2012 



PAGRINDINIAI DUOMENYS 

• Projektas finansuotas ES Struktūrinių 
fondų lėšomis pagal 2007-2013 m. 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 
3 prioriteto „Informacinė visuomenė 
visiems“ priemonę VP-3.1-IVPK-04-V 
Lietuvos kultūra informacinėje 
visuomenėje 

• Dalyvavo 10 Lietuvos atminties institucijų 



TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

• Projekto tikslas: užtikrinti Lietuvos kultūros 
paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos 
tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo 
sistemą 

• Projekto uždaviniai: 

•  plėsti skaitmeninimo tinklą, įtraukiant naujus centrus ir 
padalinius 

• plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto kultūros paveldo 
sistemą 

• užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir 
sklaidą 

 



•LDK dokumentai 
•Senoji lietuviška 
spauda 
•Akademijos 
spaustuvės leidiniai 
•VU universiteto 
dokumentai 
 
1000 objektų (~200 

000 psl.) 
 

VUB 

ĮSIPAREIGOJIMAI 



REZULTATAI 

• Sukurtas atminties institucijų skaitmeninto 
kultūros paveldo duomenų bankas 

• Patobulinta VEPS PĮ 
• Atnaujintos ir patobulintos elektroninės 

paslaugos 
• Įdiegtas vientisas istorinių vietovardžių, 

asmenvardžių ir istorinės chronologijos 
tezauras (BAVIC) 
 



VIRTUALI ISTORINĖ LIETUVA: 

LDK 

2010 – 2012 



PAGRINDINIAI DUOMENYS 

• Projektas finansuotas ES Struktūrinių 
fondų lėšomis pagal 2007-2013 m. 
Ekonomikos augimo veiksmų programos 
3 prioriteto „Informacinė visuomenė 
visiems“ priemonę VP-3.1-IVPK-04-V 
Lietuvos kultūra informacinėje 
visuomenėje 

• Vykdė Vilniaus universitetas (Istorijos ir 
Komunikacijos fakultetai, biblioteka) 

 



TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: sukurti Lietuvos istoriją ir kultūrą pristatančią 
informacinę sistemą – virtualią atminties instituciją 
„Virtuali istorinė Lietuva: LDK“ 

Uždaviniai:  
• Sukurti patrauklų ir interaktyvų elektroninio istorijos 

ir kultūros turinio pateikimo internete modelį. 
• Sukurti skaitmeninį turinį, pristatantį Lietuvos 

istoriją, unikalius Lietuvos raidos momentus bei 
paveldo fenomenus, glaudžius istorinius bei 
kultūrinius saitus tarp Europos ir Lietuvos, istorinio 
ir socialinio Europos paveldo Lietuvoje aspektus. 

• Suskaitmeninti VU Bibliotekoje esančius J. Lelevelio 
fondo istorinius žemėlapius. 

 



J. Lelevelio 
atlasų kolekcija 
 
 

435 atlasai iš 
J. Lelevelio 
kolekcijos  

(~100 000 psl.) 
 

VUB 

ĮSIPAREIGOJIMAI 



REZULTATAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.ldkistorija.lt/






IŠŠŪKIAI, POSTŪMIAI, 

GALIMYBĖS 



IŠŠŪKIAI 

• Atrinkti ir parengti skaitmeninimui didelį 
kiekį dokumentų per trumpą laiko tarpą 

• Sukurti jiems reikalingus metaduomenis 
• Skaitmeninti atrinktus objektus  
• Valdyti projektus, koordinuoti veiklas tarp 

atskirų padalinių  





POSTŪMIAI 

• Įkurtas Skaitmeninimo skyrius 
• Sukurta moderni infrastruktūra 

skaitmeninimo veikloms vykdyti 
• Parengti ir Bibliotekos  generalinės 

direktorės įsakymu patvirtinti 
skaitmeninimo veiklą VUB 
reglamentuojantys dokumentai 

• Sudaryti prioritetiniai skaitmenintino VUB 
kultūros paveldo objektų sąrašai   



GALIMYBĖS 

• Matomumas, žinomumas 
• Naujos paslaugos vartotojui 
• Nauji kontaktai 
• Kompetencija 

 



VUB KULTŪROS PAVELDO 

SKAITMENINIMAS DABAR 

• Naudojama moderni skaitmeninimo 
įranga 

• Organizuota skaitmeninė saugykla 
ilgalaikiam archyvinių skaitmeninių kopijų 
saugojimui 

• Skaitmeninama apie 90 000 įvairių 
kultūros paveldo objektų puslapių per 
metus 

• Sukurta Skaitmeninių kolekcijų svetainė  





SKAITMENINĖS KOLEKCIJOS 

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

 
 

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

Atminties institucija  
• privalo visuomenei suteikti galimybę 

susipažinti su jos fonduose saugomu 
kultūros paveldu, 

• siekti išnaudoti įvairius būdus ir įrankius 
tam tikslui pasiekti, 

• turi nuolat analizuoti poreikį, stebėti 
panaudą.  



AČIŪ 

elona.malaiskiene@mb.vu.lt 


