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TAUTOS ATMINTIS 
 

Barbara Kopecka 
 
Esame nustatę kai kurias bendrąsias žodin÷s istorijos srities problemas. Jos paskatino mus 
sukurti interneto skaitmeninį archyvą „Tautos atmintis“.   
 
Viena iš didelių žodin÷s istorijos projektų problemų yra tai, kad atskiri projektai dažnai 
būna nesusieti vienas su kitu. Kartais tampa neįmanoma palyginti ir įvertinti jų išvadų. Tai 
trukdo atlikti mokslinius tyrimus. Interneto portalu „Tautos atmintis“ siekiama sujungti 
šiuos projektus. Portale saugomi kiekvieno projekto įrašai, žymimi pagal datas  ir 
kategorijas, kad vartotojas gal÷tų lengvai rasti liudijimus. 
 
Kita „Tautos atminties“ kūrimo priežastis yra tai, kad skirtingais projektais į istoriją 
žvelgiama iš skirtingų perspektyvų. Svarbu tur÷ti galimybę juos palyginti (pvz., įdomu 
palyginti čekų, lenkų ir vokiečių pus÷s liudijimus apie Antrąjį pasaulinį karą). Norime, kad 
tyr÷jams būtų prieinami visi įrašai vienoje vietoje. 
 
Dar vienas reikšmingas faktas –  atmintis yra subjektyvi. Štai kod÷l naudinga, net būtina, 
pateikti liudijimus platesniu kontekstu ir juos lyginti, klasifikuoti, susieti. Yra daug žodin÷s 
istorijos projektų. Liudijimus fiksuoja institucijos, individualūs asmenys, tačiau ne visi turi 
išteklių juos skelbti ir archyvuoti – kyla pavojus,  kad šie duomenys bus negrįžtamai 
prarasti. Taigi kitas svarbus argumentas, l÷męs  portalo „Tautos atmintis“ kūrimą – įrašų 
archyvavimo reikšm÷ ir duomenų išsaugojimas, kad jie nebūtų prarasti. 
 
„Tautos atmintis“ yra 2008 m. spalio 28 d. įkurtas interneto skaitmeninis archyvas.  Jį 
įsteig÷ trys Čekijos institucijos: piliečių sąjunga „Post Bellum“, Čekijos radijas ir Totalitarinių 
režimų studijų institutas. 
 
„Post Bellum“ – tai piliečių sąjunga, nevyriausybin÷ organizacija, nuo 2001 m. fiksuojanti 
liudytojų istorijas. Ji taip pat turi didelę patirtį organizuojant liudytojų istorijomis grindžiamas  
parodas. 
Antrasis archyvo steig÷jas  – Čekijos radijas, svarbi Čekijos Respublikos žiniasklaidos 
institucija. Jo vaidmuo projekte – technin÷ pagalba ir įrašų saugojimas. 
Totalitarinių režimų studijų institutas yra valstybin÷ įstaiga, kurios tikslas – nacizmo ir 
komunizmo režimų nagrin÷jimas, analiz÷ ir dokumentavimas. 
Šios trys institucijos subūr÷ ekspertų grupę, kuri per devynis 2008 m. m÷nesius sukūr÷ 
unikalią programą – portalą „Tautos atmintis“. 
 
„Tautos atmintis“  yra tarptautinis projektas. Jo tikslas – siekti, kad bendradarbiautų kuo 
daugiau žmonių: ekspertų ir kt. Tapti Europos atminties bendrijos nariu ir dalyvauti 
kuriant portalą „Tautos atmintis“ gali kiekvienas asmuo, sąjunga, vyriausybin÷ ir 
nevyriausybin÷ organizacija, mokykla, švietimo įstaiga, muziejus ar kita organizacija. 
Tereikia įgyvendinti savo dokumentinį projektą, kurio rezultatai gal÷tų būtų skelbiami 
portale. 
 
Kiekvienas projektas išlaiko savo specifiką – tai yra metodiką, autorių teises ir duomenų 
prieigos lygmenį. 
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Kadangi anglų kalba yra labiausiai paplitusi pasaulyje, nusprend÷me pagrindinius 
bibliografinius duomenis visada išversti iš originalo kalbos į anglų kalbą. 
 
Interneto portalo vartotojo sąsaja pateikiama 9 kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų, čekų, 
slovakų, vengrų, rusų, rumunų ir lenkų). 
 
Projekto tikslas – pasitelkiant liudytojų atsiminimus ištirti daug svarbių XX a. istorijos 
reiškinių, pvz., nacizmą ir komunizmą, nustatyti, kokią įtaką jie tur÷jo paprastų žmonių 
gyvenime. Kuriame šimtų asmenų, atsidūrusių baisiose aplinkyb÷se, prisiminimų mozaiką. 
Norime palyginti šiuos atsiminimus, juos surūšiuoti pagal datas, metus, įvykius, kad būtų kuo 
paprasčiau naršyti po liudijimus ir juos suvokti. 
 
Kokiu būdu tvarkomi įrašai, esantys portale „Tautos atmintis“? Šiuo metu portale „Tautos 
atmintis“ interneto vartotojai ras gausią svarbių Europos istorijos įvykių liudytojų 
atsiminimų kolekciją. 
 
Suprantame interneto pavojus. Tod÷l yra dviejų lygių vartotojų prieiga: pirmoji – skirta 
kasdieniam interneto vadotojui (pagrindin÷ informacija), antroji – tyr÷jų, kurie gali dirbti su 
visateksčiais dokumentais ir visa saugoma medžiaga. Norint tapti tyr÷ju, reikia užsiregistruoti 
svetain÷je, kaip įprasta archyve. 
 
Informacijos pagrindas visada yra liudytojo autentiškos kalbos įrašas (garso arba vaizdo): 
trumpa biografija, garso ir vaizdo klipai, liudytojo istorija, nuotraukos arba nuorodos į kitus 
viešai prieinamus interneto šaltinius.  
 
Kiekvienas liudytojas priskiriamas konkrečiam istorijos tarpsniui ar datai, su kuriais susiję jo 
atsiminimai. Galima prid÷ti naujų kategorijų ir istorijos tarpsnių, atitinkančių kiekvieno 
projekto poreikį. 
 
Paieška duomenų baz÷je: galima ieškoti konkrečių liudytojų pagal pavardes, gimimo datą, 
bet svarbiausia – pagal atskiras kategorijas ir datas. Galima visateksčių dokumentų 
paieška. 
 
Pagrindin÷ liudijimo skelbimo sąlyga yra liudytojo pritarimas. Kiekviena institucija 
svetain÷je nurodo autorių teises. 
 
Šiuo metu svetain÷je publikuojama apie 878 liudijimus, dar 1890 yra duomenų baz÷je ir 
ruošiami publikuoti. „Tautos atminties“ el. tyrimų skyriuje užsiregistravę 2016 tyr÷jų – 
studentų, mokytojų, istorikų, žurnalistų, tyrin÷tojų m÷g÷jų, daugelio kitų profesijų atstovų. 
Užsiregistravęs tyr÷jas gali dirbti su visateksčiais dokumentais ir visa saugoma medžiaga 
(žurnalais, privačiais archyvais ir t. t.). 
 
Per dieną portalas sulaukia 400 lankytojų. 
Kiekvienas partneris pats sprendžia d÷l autorių teisių ir prieigos prie jo pateiktų 
duomenų lygmens. Kiekvienas liudytojas svetain÷je pristatomas kartu su projektu ir jį 
vykdančia institucija. 
 
Šiuo metu projekte bendradarbiauja 30 Čekijos Respublikos ir Europos institucijų; liudytojų 
pasakojimus portale jau pateik÷ 13 partnerių. 
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Portalas 2009 m. geguž÷s m÷nesį konferencijoje INFORUM buvo apdovanotas kaip 
geriausias 2008 m. informacijos produktas. Nugal÷tojas renkamas šios elektroninių 
informacijos išteklių konferencijos dalyvių. 
 
Pra÷jusių metų pabaigoje „Tautos atminčiai“ dar kartą pasisek÷: gavęs daug ekspertų balsų, jis 
už÷m÷ antrąją vietą Čekijos interneto apdovanojimų Křišťálová lupa (Krištolinis 
didinamasis stiklas) „Metų projekto“ kategorijoje.  
 
2009 m. projektas „Tautos atmintis“ konkurse Prix Europa buvo pasiūlytas geriausio 
Europos interneto projekto nominacijai. 
 
Glaudžiai bendradarbiaujame ir su Tarptautiniu Vyšegrado fondu. Fondas remia mūsų 
tarptautinį bendradarbiavimą ir užsienyje organizuojamus seminarus. 
 
 „Tautos atminties“ komanda yra pasirengusi savo partneriams suteikti: 

− kompleksinę patogią turinio valdymo sistemą; 
− saugomų duomenų eksportą į atskirą svetainę (RSS kanalas);  
− pagalbą redaguojant pirmuosius skelbiamus liudytojų atsiminimus; 
− vertimo paslaugas iš originalo kalbos į anglų kalbą; 
− visą įrašų archyvavimą; 
− galimybę dalyvauti seminaruose; 
− išlaidų, susijusių su projektu, padengimą per Tarptautinį Vyšegrado fondą; 
− galimybę bendradarbiauti rengiant parodas ir kitus šviečiamojo pobūdžio 
projektus; 
− s÷kmingo paraiškų teikimo praktinę patirtį. 

 
 


