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 Gerbiamai auditorijai šiandien pristatomas nacionalinis projektas – Virtualios 

elektroninio paveldo sistemos pl÷tros projektą. Jis yra vykdyto 2005-2008 m. projekto tęsinys. Šio 

projekto aktualumą patvirtina keletas reikšmingų Europos ir Lietuvos dokumentų.  

Sklaidant naujausius Europos komisijos dokumentus „Europa 2020“ ir jos pagrindu suformuotą 

kitą Europos Komisijos dokumentą „Skaitmenin÷ darbotvark÷“, kurioje numatytos 7 prioritetin÷s 

kryptys – bendrosios skaitmenin÷s rinkos kūrimas, didesn÷ sąveika, didesnis pasitik÷jimas internetu ir 

jo saugumas, gerokai spartesn÷ interneto prieiga, didesn÷s investicijos į mokslinius tyrimus ir pl÷trą, 

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

Virtualios elektroninio paveldo sistemos pl÷tra 

– skaitmeninis paveldo turinys bei 

elektronin÷s paslaugos Lietuvai ir Europai

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Lietuvos nacionalin÷ Martyno Mažvydo

biblioteka

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

Virtualios elektroninio paveldo
sistemos pl÷tros metodologija

� Skaitmenin÷ darbotvark÷ – pirmoji pažangaus, tvaraus ir      

integracinio augimo „Europa 2020“ strategijos iniciatyva; 

�Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s informacin÷s visuomen÷s pl÷tros

2010-2015 m. Strategijos projektas;

� Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio

saugojimo ir prieigos strategija  ir jos įyvendinimo priemonių 

planas(2009).
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skaitmeninio raštingumo įgūdžių lavinimas ir didesn÷ įtrauktis, informacinių ir ryšių technologijų 

taikymas visuomenei. Akivaizdžiai matyti, jog tai, kas buvo numatyta 2009 m. Lietuvos Respublikos 

Vyriausyb÷s patvirtintoje „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir 

prieigos strategijoje“, išlieka aktualu ir toliau. Tai, kad šalies kultūros paveldo skaitmeninto turinio 

kūrimas ir sklaida išlieka prioritetin÷s informacin÷s visuomen÷s kryptimi, patvirtina ir kitas 

dokumentas „Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s informacin÷s pl÷tros 2010-2015 metų“ projektas, 

kuriame vienu iš prioritetinių tikslų įvardintą:„puosel÷ti Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą, pasitelkiant 

informacines technologijas. Tai iš esm÷s sutampa su Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 

prioriteto „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ 2009 m. patvirtinta priemone „Lietuvos kultūra 

informacin÷je visuomen÷je“. 

Informacin÷s visuomen÷s politikos tęstinumas Europos ir mūsų šalies kontekste yra tvarus 

garantas Lietuvos kultūros politikoje jau įsitvirtinusiai paradigmai – atminties institucijų sąveikai, 

kuriant skaitmenintą šalies kultūros paveldo turinį. Tuo pačiu šiame kontekste nor÷čiau akcentuoti, jog 

reikšmingiausiam pastarųjų metų kultūros politikos dokumentui - „Lietuvos kultūros paveldo 

skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijai“, iki šiol mokslininkai neskyr÷ 

pakankamo d÷mesio jos įvertinimui. 

Mes dirbantys praktikoje ir nemažai prisid÷ję pre šio dokumento parengimo, galime 

pasidžiaugti jo pasirodymu ir toliau tęsti jau prad÷tus darbus, kadangi min÷tas dokumentas buvo 

paremtas finansine išraiška. Šios strategijos priemonių įgyvendinimo plane yra numatyta apie 60 mln. 

Lt 7-iems projektams. Šiuo metu visi 7 projektai vykdomi. 

Vienas reikšmingiausių, neseniai kultūros ministerijoje įvardintas nacionaliniu projektu, yra 

„Virtualios elektronnio paveldo sistemos pl÷tros“ LNB projektas, kuris prad÷tas vykdyti š.m. vasario 3 

d., kartu su 9 partneriais. Tačiau, pirmiausia, reik÷tų bent trumpai apibūdinti, kuo remiamasi, vykdant 

naująjį projektą. 

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

VEPS kūrimo pagrindas

Vieningas metodologinis požiūris į skaitmeninto Lietuvos kultūros

paveldo vientisumą, išreikštas: 

� Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio 

turinio saugojimo ir prieigos strategijoje;

� Integralioje virtualioje elektroninio paveldo sistemoje;

� Bendrame portale www.epaveldas.lt.
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 Grįžkime prie projekto, prad÷to vykdyti š.m. vasario 3 d. 

Projekto tikslas 

• užtrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, pl÷tojant 

Virtualią elektroninio paveldo sistemą (toliau – VEPS). Projekto uždaviniai: 

• Pl÷sti skaitmeninio turinio kūrimo tinklą, sukuriant naujus skaitmeninimo centrus ir padalinius. 

• Pl÷sti ir tobulinti virtualią skaitmeninto kultūros paveldo sistemą; 

• Užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir jų sklaidą.Tur÷dami aiškią atminties 

institucijų sąveikos viziją, apibr÷žtą strateginiuose dokumentuose bei garantuotą finansinę paramą bei 

projekto, vykdyto 2005-2008 m. suformuotą šios sąveikos metodologiją, grindžiamą suderintų 

standartų naudojimu, bendra virtualia elektroninio paveldo sistema ir portalu. Š.m. vasario 3 d. LNB 

drauge su partneriais prad÷jo vykdyti „Virtualios elektroninio paveldo sistemos pl÷tros projektą“, 

kuriuo siekiama užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, 

pl÷tojant Virtualią elektroninio paveldo sistemą. 

Šiuo projektu siekiama:  

• Pl÷sti skaitmeninio turinio kūrimo infrastruktūrą, sukuriant naujus skaitmeninimo centrus ir 

padalinius; 

• Pl÷sti ir tobulinti virtualią skaitmeninto kultūros paveldo sistemą; 

• Užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir sklaidą. 

 

Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos,
Vilnius, 2001 m. vasario 8 d.

Dr. Regina Varnien÷-Janssen

Virtualios elektroninio paveldo sistemos
pl÷tra 2.1.1 priemon÷

Projekto tikslas

� užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio 

kūrimo ir sklaidos tęstinumą, pl÷tojant Virtualią elektroninio 

paveldo sistemą (toliau – VEPS).

Projekto uždaviniai:

� Pl÷sti skaitmeninio turinio kūrimo tinklą, sukuriant naujus skaitmeninimo

centrus ir padalinius;

� Pl÷sti ir tobulinti virtualią skaitmeninto kultūros paveldo sistemą;

� Užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir jų sklaidą.
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Partneriai 

1. Kauno apskrities viešoji biblioteka; 

2. Klaip÷dos apskrities viešoji I. Simonaityt÷s biblioteka; 

3. Lietuvos archyvų departamentas; 

4. Lietuvos dail÷s muziejus; 

5. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; 

6. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus; 

Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos,
Vilnius, 2001 m. vasario 8 d.

Dr. Regina Varnien÷-Janssen

Pareišk÷jas 

Lietuvos nacionalin÷ Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto dalyviai

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

Projekto dalyviai

Partneriai

1. Kauno apskrities viešoji biblioteka;

2. Klaip÷dos apskrities viešoji I. Simonaityt÷s biblioteka;

3. Lietuvos archyvų departamentas;

4. Lietuvos dail÷s muziejus;

5. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka;

6. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus;

7. Panev÷žio apskrities G. Petkevičait÷s-Bit÷s viešoji biblioteka;

8. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka;

9. Vilniaus universiteto biblioteka.
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7. Panev÷žio apskrities G. Petkevičait÷s-Bit÷s viešoji biblioteka; 

8. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka; 

9. Vilniaus universiteto biblioteka. 
 

• ES struktūriniai fondai – 11 220 000 Lt;   

• Lietuvos Respublikos biudžetas – 1 980 000 Lt;  

Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacin÷   visuomen÷ visiems“, priemon÷ 

VP2-3.1-IVPK-04-V “Lietuvos kultūra informacin÷je visuomen÷je”.Paramos intensyvumas 

• 100 proc.; 

• Institucijų ind÷lis n÷ra privalomas 
 

 
• Pradžia – 2010 m. vasario 3 d.; 

• Terminas – iki 2012 m. liepos 31 d.;Galutin÷ ataskaita Centrinei projektų valdymo agentūrai –  
iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.  

 

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas

� Pradžia – 2010 m. vasario 3 d.;

� Terminas – iki 2012 m. liepos 31 d.;

� Galutin÷ ataskaita Centrinei projektų valdymo agentūrai –

iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.
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Pirmuoju etapu 2005-2008 m. pavyko suskaitmeninti tik nedidelę mūsų šalies publikuoto 

paveldo, tod÷l akivaizdu, kad didžiųjų šalies mokslinių, Vilniaus universiteto ir Mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliotekų dalyvavimas šiame projekte yra labai reikšmingas. Jos tur÷tų užpildyti tas 

skaitmeninto paveldo spragas, kurios yra šiuo metu www.epaveldas.lt portale d÷l tos pačios 

priežasties, kad Nacionalin÷ biblioteka netur÷jo šių dokumentų. Pavyzdžiui, www.epaveldas.lt portale 

atsiras vertingiausias XVI-XIX a. paveldas, tai: Martyno Mažvydo Katekizmas, Mikalojaus Daukšos 

Kathechismas, Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica, Mykolo Olševskio Broma atwerta ing 

wiecznasti, Jono Bretkūno Postila, Konstantino Sirvydo studijos, Kristijono Donelaičio „Gromata 

vieno gaspadoriaus“; 1509 m. Karaliaus Žygimanto Senojo raštas Vilniaus vaivadai Mykolui Radvilai 

ir daugelis kitų unikalių dokumentų. Taip pat skaitmenintas turinys pasipildys1918-1940 metais 

Lietuvoje leistų laikraščių lietuvių, lenkų, jidiš kalbomis, už Lietuvos ribų laikraščių lietuvių kalba 

skaitmenin÷mis kopijomis. Skaitmeninį turinį paįvairins garsinis turinys – bus skaitmeninamos 

Nacionalin÷je bibliotekoje esančios plokštel÷s, kurios sudarys galimybę klausytis jau pamirštų 

Lietuvos atlik÷jų: Vladislavos Grigaitien÷s (1890-1961), Marijos Lipčien÷s (1898-1970), Julijos 

Dvarionait÷s (1893-1947), Jono Būt÷no (1892-1968) ir daugelio kitų. 

Šiuo metu jau yra pasirašytos sutartys d÷l 82 leidinių skaitmeninimo bei viešo jų turinio 

pateikimo internetiniame tinklalapyje www.epaveldas.lt . Pamin÷tinos sutartys, pasirašytos su lietuvių 

išeivijos visuomenininko, žurnalisto Broniaus Kviklio dukra Danguole Kviklyte d÷l Br. Kviklio knygų 

Mūsų Lietuva (I-IV t., Bostonas, 1964-1968)  bei Lietuvos bažnyčios (I-VI t., Čikaga, 1980-1987) 

skaitmeninimo, su dienraščio Draugas (Čikaga, JAV), savaitraščių Tevišk÷s žiburiai ( Torontas, 

Kanada), Mūsų pastog÷ (Bankstown, Australija), žurnalų Metmenys ( Čikaga, JAV), Lituanus (Čikaga, 

JAV) , Pasaulio lietuvis (Klivlandas, JAV), Lithuanian papers (Sandy, Bay, Australija) leid÷jais. 

Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos,
Vilnius, 2001 m. vasario 8 d.

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
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Naujojo projekto metu bus suskaitmeninta dar 2 milijonai puslapių arba 78 585 archyvų, bibliotekų ir 

muziejų fonduose saugomų kultūros paveldo kūrinių. Be jau min÷tų plokštelių įrašų, senųjų 

rankraščių, knygų, toliau bus skaitmeninamos bažnyčių metrikų knygos, vaizduojamosios ir 

taikomosios dail÷s kūriniai, kurie bus  patalpinti Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje bei portale 

www.epaveldas.lt. Tod÷l kiekvienas besidomintis mūsų šalies kultūriniu paveldu nepriklausomai kur 

jis bebūtų gal÷s greitai ir patogiai su juo susipažinti.  

 

 

Projekto rezultatai 

• Prapl÷sta skaitmeninimo centrų infrastruktūra;       

• Sukurta taikomoji programin÷ įranga; 

• Praturtintas skaitmenintas kultūros paveldo turinys – 78 000 objektų (2 295 506 puslapiai); 

Pl÷tojamos elektronin÷s paslaugos – tobulinamas ir plečiamas portalas www.epaveldas.lt, 

pateikiant daugiau ir įvairesnio turinio kultūros paveldo objektų. Tuo pačiu optimizuojama turinio 

paieška, įvedus semantinio tinklo bei į vartotojus orientuotą architektūrą –  SOA priemones. 

 

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

Projekto rezultatai

� Prapl÷sta skaitmeninimo centrų infrastruktūra;  

� Sukurta taikomoji progamin÷ įranga;    

� Praturtintas skaitmenintas kultūros paveldo turinys – 78 000 objektų   

(2 295 506 puslapiai);

� Pl÷tojamos elektronin÷s paslaugos – tobulinamas ir plečiamas 

portalas www.epaveldas.lt, pateikiant daugiau ir įvairesnio turinio  

kultūros paveldo objektų. Tuo pačiu optimizuojama turinio paieška,   

įvedus semantinio tinklo bei į vartotojus oientuotą architektūrą –

SOA priemones.
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Taikomoji programin÷ įranga bus grindžiama BAVIC modeliu, kurio pagrindiniai tikslai būtų 

šie: 

 

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

Funkcin÷ organizacin÷ e-paveldo duomenų pateikimo schema (situacija 

po projekto įgyvendinimo)

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

Projekto rezultatai: taikomoji programin÷ įranga

� Portalo lankomumo statistikos modulis;  

� Bendras Lietuvos vietovardžių, asmenvardžių ir istorin÷s     

chronologijos tezauro – BAVIC modelis;    

� VEPS sistemos duomenų reorganizavimas pagal BAVIC modelį;

� Portalo epaveldas.lt modernizavimas;   

� metaduomenų suderinamumo tobulinimas, diegiant semantines 

priemones.
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o universalaus istorin÷s erdv÷s, laiko ir biografinių duomenų pateikimo skaitmenin÷je 

erdv÷je metodo sukūrimas; 

o bendros periodizavimo, istorin÷s geografijos ir istorin÷s biografikos schemos įtvirtinimas; 

o erdv÷s, biografinių duomenų ir laiko pateikimo standartizavimas skaitmenin÷je erdv÷je; 

o skaitmenin÷s kultūros paveldo informacijos valdymo organizavimas; 

 

o kultūros paveldo objektų geografinis, asmenvardinis ir chronologinis klasifikavimas; 

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

BAVIC tikslai

� Universalaus istorin÷s erdv÷s, laiko ir biografinių duomenų pateikimo 

skaitmenin÷je erdv÷je metodo sukūrimas;

� Bendras periodizavimo, istorin÷s geografijos ir istorin÷s 

biografikos schemos įtvirtinimas;

� Erdv÷s, biografinių duomenų ir laiko pateikimo standartizavimas

skaitmenin÷je erdv÷je;

� skaitmenin÷s kultūros paveldo informacijos valdymo organizavimas;

Dr. Regina Varnien÷-Janssen
Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 

Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

BAVIC tikslai

� Kultūros paveldo objektų geografinis, asmenvardinis ir 

chronologinis klasifikavimas;

� Modelio sukūrimas visų istorinių, biografinių ir geogafinių    

duomenų integravimui vienoje sistemoje;

� Įvairiausių kultūros paveldo objektų duomenų skaitmeninimas 

vienoda ir integralia forma;

� kultūros paveldo objektų analiz÷ ir datavimas;

� kultūros raidos schemų kūrimas.
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o modelio sukūrimas visų istorinių, biografinių ir geografinių duomenų integravimui vienoje 

sistemoje; 

o įvairiausių kultūros paveldo objektų duomenų skaitmeninimas vienoda ir integralia forma; 

o kultūros paveldo objektų analiz÷ ir datavimas; 

o kultūros raidos schemų kūrimas. 

 
Dr. Regina Varnien÷-Janssen

Žodin÷s istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos, 
Vilnius, 2010 m.vasario 4 d.

Portalo vizualizacija

Portalo vizualicijos tobulinimas:

� BAVIC semantikos pagrindu;

� Diegiant į vartotojus orientuotą architektūrą.


