
ir pavaldinys ruošdamiesi vertinimo pokalbiui, galutinę formą jie pildo 

kartu ir tvirtina savo parašais per vertinimo pokalbį.

Vertinimo formoje užfiksuoti susitarimai taip pat padės per-

sonalo specialistams apibendrinti įvertinimo rezultatus bei pagrįstai 

parengti darbuotojų ugdymo planus visos organizacijos mastu.

Pokalbio kokybės matai
Yra daug aplinkybių, kurios gali lemti vertinimo rezultatus ir 

metinių pokalbių kokybę apskritai.

  Vadovo asmeninės įtakos įgūdžių lygis – jei reikia, vadovai jų 

turi būti to mokomi.

   Neaiškūs pokalbio tikslai ir rezultatai – metinis pokalbis, kaip 

ir visa organizacijos veiklos valdymo sistema, turi būti skaidrus.

 Metinio pokalbio principų ir organizacijos kultūros normų 

atitikimas – geras metinis pokalbis vyksta dialogo forma. Tačiau jei 

nerašytos organizacijos taisyklės skelbia, kad vadovas visada teisus, 

sunku tikėtis pavaldinių indėlio.

  Dokumentacijos sureikšminimas – užpildytos metinio pokal-

bio formos nėra pagrindinis tikslas. Tai priemonė struktūruoti pokalbį. 

Tačiau tai gali būti stabdis vertinant kai kuriuos darbuotojus – jie gali 

abejoti vertinimo rezultatų konfidencialumu.

  Konfidencialumo nepaisymas – darbuotojo veiklos vertinimų 

informacija skirta jam pačiam, jo vadovui bei personalo specialis-

tui. Kitiems organizacijos darbuotojams ši informacija turėtų būti 

nepasiekiama. Labai svarbu laikytis šio konfidencialumo reikalavimo, 

nes jį pažeidus prarandamas darbuotojų pasitikėjimas. Tokiu atveju 

sunku tikėtis, kad jie aktyviai dalyvaus pokalbyje ir drąsiai dalinsis savo 

mintimis. 

Efektyvus metinis pokalbis pasižymi šiomis ypatybėmis:

  Darbuotojas aktyviai jame dalyvauja, tai pavaldinio ir va-

dovo dialogas. Rekomenduojama, kad kiekvieną pokalbio dalį pradėtų 

pavaldinys – vadovas savo nuomonę pateiktų tik išgirdęs pavaldinio 

vertinimą. Taip jis skatins darbuotojo savarankiškumą ir atsakomybės 

už savo žodžius bei veiksmus prisiėmimą.

  Vadovas siekia palaikyti ir ugdyti, o ne teisti pavaldinį. Taip 

vadovas savo elgesiu parodo, kas šiame pokalbyje svarbiausia. O juk 

veiksmais mes tikime labiau nei žodžiais.

  Svarstomi elgesio faktai, o ne asmenybės bruožai. Dėl faktų 

galime susitarti, elgesį galime keisti. Tuo tarpu asmenybės bruožų mes 

nekeičiame savo valia ir dažniausiai nė neketiname to daryti. Be to, 

kiekviena mūsų išvada apie asmenybės bruožus padaroma iš konkre-

taus elgesio, todėl geriau ir kalbėti apie tai, ką matėme, o ne apie tai, 

ką manome.

   Aptariami konkretūs faktai ir sutariami konkretūs tikslai. Kon-

kretumas leidžia vėliau tiksliai ir be emocijų įvertinti sėkmę.

Materiali metinio pokalbio išraiška – užpildyta metinio pokal-

bio forma, kurioje fiksuojami galutiniai per pokalbį sutarti vertinimai 

ir ateities tikslai. Tačiau svarbiausias jo rezultatas yra vadovo ir paval-

dinio susitarimas bei abipusis įsitikinimas, kad darbas ateityje bus dar 

sėkmingesnis. 
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Informacinių technologijų panaudojimo galimybės 
muziejininkystėje

Klementina Maciulevičiūtė,   Baltijos kompiuterių akademijos projektų vadovė 

Aktualumas
Šiuolaikiniame pasaulyje informacinės technologijos (toliau – 

IT) tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. Nieko nebestebina, 

kai anksčiau tik techniniams skaičiavimams ir operacijoms atlikti su-

kurtos pagalbinės technologijos vis dažniau įsiveržia į tokias elitines 

sritis kaip menas, literatūra, tarp jų – ir muziejininkystė. Lietuva kartu 

su pasauliu atranda ir plėtoja naujas IT taikymo galimybes tobulin-

dama muziejų teikiamas paslaugas, populiarindama veiklas ir taip vis 

labiau artėdama prie vartotojų (lankytojų) – tikslinių auditorijų. Kita 

vertus, informacinių technologijų taikymas muziejininkystėje negali 

būti ribojamas tik patogaus, turiningo laisvalaikio skatinimu ir kūrimu. 

Viena svarbiausių muziejaus atliekamų funkcijų – paveldosauga ir 

švietimas. Šių sričių stiprinimas neabejotinai yra ir valstybės priorite-

tas. Nacionalinėse muziejų strategijose formuluojant naujas muziejų 

raidos kryptis ir užduotis numatytas informacinių technologijų panau-

dojimas siekiant teigiamai paveikti visuomenės švietimą ir mokymą bei 

galimybę plačiau ir operatyviau informuoti visuomenę apie savo veiklą. 

Atviras lankytojams, pažangus, puikiai organizuotas, puoselėjantis 

ir populiarinantis Lietuvos kultūrą muziejus – tokia yra nacionalinė 

muziejų vizija ir tikslas. Siekiant šio tikslo neabejojama, kad aktyvūs 

šios misijos vedliai turėtų būti tiek visuomenė (nevyriausybinės orga-

nizacijos), tiek patys muziejai ir, žinoma, valstybė, kurianti palankią 

teisinę bei materialinę bazę. 

Tačiau, kad ir kas būtų atsakingiausias už šios misijos sėkmingą 

įgyvendinimą, muziejaus darbuotojai visada yra pirmieji, kurie realiai 

susiduria su praktiniu informacinių technologijų taikymu kasdieniame 
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darbe. Kuriamos naujos programos ir produktai, integruojami į mu-

ziejaus veiklą, dažnai pareikalauja daug daugiau žinių ir naujų įgūdžių, 

todėl, be kompiuterinio raštingumo, specializuotų IT programų taikymo, 

sėkmingi muziejų darbuotojų mokymai neatsiejami nuo muziejininkų 

pastangų ir motyvacijos (o to, deja, neįmanoma nei išmatuoti, nei 

įforminti darbo sutartyje ir įkainoti darbo užmokesčiu). Štai todėl taip 

svarbu suvokti IT panaudojimo galimybių teikiamą naudą – tai būdas 

pažadinti vidinę motyvaciją ne tik siekiant asmeninės kompetencijos, 

bet ir skatinant sustiprinti muziejaus vaidmenį informacinės visuomenės 

kūrimo ir plėtros procese. 

Šio straipsnio tikslas – supažindinti muziejų darbuotojus su 

pagrindinėmis, aktualiausiomis IT priemonėmis bei jų panaudojimo 

galimybėmis, skatinančiomis įgyvendinti nacionalinėse muziejų 

strategijose suformuluotus tikslus: muziejų veiklos viešinimas, dalintis 

su pasauliu savo paveldu, aktyviai prisidėti prie visuomenės švietimo ir 

mokymo, sėkmingai dalyvauti žinių visuomenės kūrimo procese. 

Elektroninė sklaida (reklama)
Siekiant populiarinti muziejų teikiamas paslaugas neišvengiamai 

susiduriama su reklamos poreikiu. Sunku šių dienų pasaulyje įsivaizduoti 

sėkmingą produkto ar paslaugos realizavimą be reklamos. Reklamos 

teorija išskiria ne mažai jos formų, raiškos būdų, tačiau tikslas visada yra 

vienas – daryti poveikį tikslinei auditorijai. Trumpai: reklama – tai tarsi 

žinutė „aš esu“. Tiesa, ne visada tos žinutės gavėjui aktualus ar įdomus 

tokio pranešimo turinys, todėl tikslingas reklamos formos ir adresato 

parinkimas nulemia jos poveikio sėkmę. Kitu atveju ji gali sukelti 

neigiamą reakciją, ir brangus reklamos sukūrimo, platinimo procesas ne 

tik neatsiperka, bet ir padaro žalos adresanto įvaizdžiui (gyvenamųjų 

namų laiptines valantys gyventojai tiksliai gali nurodyti tokios netinka-

mos reklamos pavyzdį). 

Populiariausios reklamos rūšys yra (schemoje pavaizduota rekla-

mos rūšys pagal jos tikslingumą – kuo žemiau piramidės pagrindo, tuo 

reklama universalesnė):

Plačiau vertėtų apžvelgti reklamos internete galimybes, nes ly-

ginant jos universalumą ir tikslingumą gali būti itin naudingai panau-

dojama muziejams populiarinti:

  reklaminis pranešimas internete gali būti ilgą laiką, ir jo kaina 

nepriklauso nuo auditorijos fizinės buvimo vietos;

  plačios apipavidalinimo galimybės;

  patogus atnaujinimas;

 galimi reklamos apsikeitimai (nemokamas įdėjimas į kitų 

organizacijų svetaines, jei skelbiama jų reklama savojoje);

  nesudėtingas nukreipimas į tikslinę auditoriją (pvz., reklama 

įdedama į mokyklų interneto svetaines);

  galimybė išplėsti pranešimą elementariais navigaciniais veiks-

mais (naudojamos nuorodos į gilesnės informacijos lygmenis (pvz., 

ekspozicijos aprašymas, vykdomi projektai, muziejaus žemėlapis ir 

t.t.). Ne internetinėje erdvėje reklamos kaina dažniausiai priklauso nuo 

pranešimo apimties);

 reklamos pasiekiamumas (pvz., Vokietijos turistui, planuo-
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jančiam aplankyti Lietuvą, patogiau rasti informacijos apie muziejus 

internete, nei sekti užsienio valstybės spaudą);

  privaloma finansinės paramos projektų  veikla – informaci-

jos sklaida apie paramos šaltinius. Internetinė reklama yra pigesnė 

nei užsakomasis straipsnis spaudoje, todėl sutaupyti pinigai gali būti 

panaudojami projektų rezultatams didinti.

Norint sukurti interneto reklamą, kuri būtų patraukli ir naudinga, 

nebūtina turėti profesionalo gebėjimų. Turint aiškiai suformuluotą 

pranešimo idėją ir kūrybingumo gali pakakti ir kompiuterinio 

raštingumo žinių. Reklama internete gali būti kuriama teksto redaga-

vimo, prezentacijų, publikavimo programomis (jose gausu jau parengtų 

formų, šriftų, paveikslėlių). Tačiau reklama internete turi ir trūkumų. Ne-

paisant kasmet augančio interneto vartotojų skaičiaus, vykdomų kom-

piuterinio raštingumo visuomenės mokymų projektų, IT infrastruktūros 

plėtros, virtualių svetainių lankytojai yra gana diferencijuota grupė – tai 

daugiausia didžiųjų miestų dirbantys gyventojai. Todėl be tradicinių re-

klamos formų, tokių kaip spausdintinė reklama ar planuojamų renginių 

sąrašo išplatinimas švietimo įstaigose, sunku pasiekti mažiau tikslin-

gas auditorijas ir taip skatinti darnią kultūros plėtrą, mažinti socialinę, 

informacinę atskirtį. 

Aptarnavimas. Lojalumo kortelės
Kadangi vienas iš muziejų tikslų – šviesti ir mokyti visuomenę, 

siekiama, kad apsilankymas muziejuje nebūtų vienkartinis veiksmas. 

Kad lankytojas būtų ir savotiška muziejaus bendruomenės dalis, jis 

turi būti išskirtas iš masės palaikant tiesioginį ryšį ir taip skatinant tiek 

lankytojo lojalumą, tiek didinant muziejaus populiarumą. Šią užduotį 

galima vykdyti panaudojus lojalumo kortelių sistemą. Dažnai lojalumas 

suprantamas siaurąja prasme – momentinės nuolaidos suteikimas ar 

lankytojo pamaloninimas kitais būdais. Kadangi Lietuvos muziejams 

nėra svarbiausias uždavinys parduoti kuo daugiau bilietų, tad ir lanky-

tojo pritraukimas neturėtų būti siejamas tik su nuolaidų sistema. 

Lojalumo kortelių sistema yra nemažas IT taikymo iššūkis, kadangi 

tokios paslaugos diegimas yra brangus ir ilgas procesas. Kita vertus, 

lojalumo kortelės gali muziejams suteikti labai svarbios informacijos 

apie lankytojų srautus, jų charakteristiką, fiksuoti operacijas. Tai itin 

tiksli ir patikima informacija rengiant laikotarpio ataskaitas ar vertinant 

muziejų darbą. Nėra griežtai sukomplektuotos lojalumo kortelių siste-

mos funkcijos, todėl muziejai gali suformuluoti savus reikalavimus. IT 

galimybės leidžia sistemos turėtojams administruoti, kaupti informaciją 

apie kortelių turėtojus, nesudėtingai juos informuoti aktualiais klausi-

mais, apdoroti informaciją apie lankytojus, ją analizuoti, perduoti ir 

taip sutaupyti resursų siekiant nustatyti lankytojų poreikius ar reklamos 

aktualumą. Tinkamai įvertinus sistemos sąnaudas ir naudingumą bei 

racionaliai pagrindžiant poreikį, galima tikėtis sumažinti muziejaus in-

vesticijas įsigyjant tokio tipo IT paslaugas pasinaudojant tarptautiniais 

ir nacionaliniais finansinės paramos šaltiniais (pvz., Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų parama). 

Projektų inicijavimas ir vykdymas taip pat gali būti tobu-

linamas taikant informacines technologijas. Populiariausia programinio 

paketo dalis – Microsoft Project – skirta valdyti pagrindinius projektų 

elementus – laiką, kaštus ir užduotis. Šio įrankio sėkmingo valdymo 

įgūdžiai gali padėti sėkmingiau ir tiksliau planuoti bei įgyvendinti 

projektus. Tai itin aktualu prasidėjus naujam finansinės struktūrinės 

paramos Lietuvai etapui (2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programa, sanglaudos skatinimo veiksmų programa), taip 

pat Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 

paramos programoms. Šie finansiniai šaltiniai numato galimybes 

teikti projektines paraiškas tokiems subjektams kaip muziejai ar jų 

asociacija. Remiantis Paramos fondo Europos socialinio fondo para-

mos agentūros atliktais tyrimais, per pastaruosius metus itin išaugo 

konsultantų paslaugų įkainiai, be to, ne visada galima užtikrinti konsul-

tavimo (paraiškos pildymo, poreikių suformulavimo, projekto adminis-

travimo) kokybę. Praktika rodo, kad prie projekto sėkmės itin prisideda 

paramos gavėjo atstovų žinios ir įgūdžiai tinkamai valdyti ir vykdyti 

projekto veiklas nedeleguojant visos šios veiklos atitinkamas paslaugas 

teikiančiai organizacijai. 

Kita projektų valdymo įrankio Microsoft Project paskirtis – kaupti 

ir sisteminti informaciją apie vykdomą projektą, rengti ataskaitas. Šios 

funkcijos aktualumą nusako tai, kad paskyrus muziejų darbuotoją dirbti 

projekto komandoje tenka derinti tiesiogines pareigas su atliekamomis 

projekto valdymo užduotimis. Įdiegus Microsoft Project pagrįstai galima 

tikėtis, kad darbuotojas galės racionaliau panaudoti darbo laiką, nes 
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vertinant, keičiant, prižiūrint projektą nereikės tos pačios informacijos 

įvesti kelis kartus, pačiam skaičiuoti ar braižyti grafikus. 

Pagrindinės projektų valdymo įrankio funkcijos:

  Projekto rinkmenos kūrimas (veiklos planavimas, pradžios, 

pabaigos nustatymas, įtraukti aktualiausią informaciją).

  Užduočių įtraukimas (numatoma projekto veikla ir jos detal-

izavimas, priskirimas, grupavimas. Pvz., užduotis „projekto viešinimas“ 

dar gali būti skirstoma į kelias veiklas: konferencijos organizavimas, 

lankstinukų maketavimas ir t.t., tačiau pati užduotis gali būti priskirta 

stambesnei projekto užduočių daliai, tarkim, „vykdymo veiklos paketas“ 

ar panašiai).

 Užduočių trukmės nustatymas (kiekviena užduotis trunka 

nustatytą laiką. Jei užduotis priklauso stambesnei užduočiai, pastarosios 

laikas nustatomas pačios programos). Užduočių trukmės įvertinimas itin 

patogus, jei numatomas projekto komandos nario darbo užmokesčio 

įkainio vienetas nurodomas toks pat kaip ir užduoties laiko vienetas 

(pvz., jei projekto vadovo darbas projekte vertinamas dirbtų valandų 

skaičiumi ir ataskaitų rengimo trukmė taip pat nurodoma valandomis, 

galima suskaičiuoti užduočių, kurias vykdo projekto vadovas, trukmę – 

ji sutaps su vadovo darbui skiriamu laiku).

  Užduočių sujungimas (t.y. įtrauktų užduočių jungimas pagal 

vykdymo tvarką – ar vienos veiklos pabaiga nulemia kitos pradžią, 

ar vienos veiklos pradžia turi sutapti su kitos pradžia, ar priešingai – 

kelių veiklų pabaigos turi sutapti). Sujungus projekto veiklas į loginę 

grandinę galima tiksliai numatyti projekto trukmę, kartu ir atskirų 

veiklų bei už jas atsakingų asmenų darbo laiko sąnaudas. Visą projekto 

eigą galima vaizduoti net keliomis grafinėmis diagramomis, kurias itin 

lengva analizuoti projekto užsakovams, partneriams, rėmėjams ar kiti-

ems suinteresuotiems asmenimis.

 Darbo, įrangos, medžiagos išteklių valdymas. T.y. tam 

tikrų išteklių priskyrimas konkrečiai užduočiai (pvz., „ataskaitų tei-

kimui“ priskiriami tokie ištekliai kaip finansininko darbo užmokestis, 

kanceliarinių prekių kiekis, ryšio išlaidos ar pan.). Ši funkcija reikalinga 

norint tiksliai apskaičiuoti projekto biudžetą. 

Kitos projekto valdymo įrankio funkcijos skirtos vertinant 

darbuotojų užimtumą (ar tam pačiam darbuotojui nėra priskiriama per 

daug ar per mažai užduočių, ar darbuotojas, dirbdamas nustatytą laiką, 

gali įvykdyti suplanuotas veiklas). Taip pat ne mažiau svarbi funkcija – 

projekto vykdymo sekimas, t.y., ar veiklos atliekamos laiku, ar ištekliai 

neviršinami, ar nereikia pakeitimų. Ir galiausiai – projekto informaci-

jos pateikimo funkcija, kurios galimybės apima nuo užduočių grafiko 

spausdinimo iki ataskaitų pateikimo. Tai labai patogu norint išsamiai 

informuoti projekto priežiūros grupę apie projekto eigą, išlaidas ir at-

liktas veiklas tam tikru laikotarpiu, taip pat vertinant projekto veiklų 

intensyvumą atliekant pakeitimus.

IT pritaikymas muziejaus vidaus komunikacijoje
Kiekvienos organizacijos sėkmingo darbo pagrindas – tinkamas, 

efektyvus vidinės informacijos saugojimas ir dalinimasis. Tai pabrėžia vi-

sos šiuolaikinės struktūrų darbo kokybės valdymo teorijos. Informacijai 

saugoti efektyviai gali būti panaudotos elektroninės duomenų bazės. Jos 

gali būti kuriamos Microsoft Excel, Microsoft Access programinių paketų 

pagrindu – priklausomai nuo organizacijos darbuotojų turimų įgūdžių 

ir „simpatijų“ vienam ar kitam IT įrankiui. Duomenų bazės gali būti 

naudojamos renkant ir sisteminant lankytojų informaciją, duomenis 

apie partnerius. Jei muziejus yra nedidelis, vietinės reikšmės, katalogų 

informacija taip pat pagal poreikius gali būtų perkeliama į sukurtas 

duomenų bazes. Labiausiai duomenų bazių patogumas pastebimas, kai 

organizacija teikia socialines paslaugas, t.y. „išeinamų“ resursų, tokių 

kaip išduodamų pažymėjimų už išklausytą paskaitą apskaita, parodų 

stendų suvestinė ar lektorių, gidų kontaktinė informacija. Ši galimybė 

ypač aktuali muziejuose, kuriuose dažna darbuotojų kaita. Naujo dar-

buotojo informavimas apie turimus muziejaus resursus, saugojimo 

vietą, kontaktinius kviestinių specialistų duomenis užtruks trumpiau, 

nes vidinė informacija saugoma ne vienoje vietoje, o yra prieinama pa-

gal darbuotojų poreikius. 

Kalbant apie IT pritaikymo galimybes muziejų vidaus komu-

nikacijoje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas įgūdžiams for-

muoti dirbant su Microsoft Outlook programiniu paketu. Pradinis ir 

pagrindinis šio IT įrankio uždavinys – elektroninių laiškų tvarkymas, 

siuntimas. Tačiau nuo paprastos el. pašto dėžutės Microsoft Outlook 

skiriasi plačiomis funkcijų taikymo galimybėmis. Pagrindinė jų – 

susitikimų organizavimas. Tarkim, derinant susitikimo laiką su kiekvi-

enu darbuotoju užklausa išsiunčiama visiems vienu metu su prašymu 

patvirtinti nurodytą laiką. Patvirtinus siuntėjas gauna pranešimą, 

kad adresatai pritarė. Tada automatiškai susitikimo laikas ir trukmė 

išsaugoma siuntėjo bei adresatų darbo kalendoriuose. Artėjant susitiki-

mo laikui kiekvienas susitikimo dalyvis automatiškai gauna priminimą. 

Ši funkcija turi galimybę siunčiant kvietimą nurodyti susitikimo temą, 

vietą, užduotis, persiųsti elektroninį dokumentą (pvz., dienotvarkę), 

taip pat atšaukimo ar koreguoti susitikimo laiką. 

Organizuodamas susitikimą siuntėjas turėtų nepamiršti ir kitos 

Microsoft Outlook funkcijos – kitų darbuotojų kalendorių patikrinimo. 

Šios funkcijos esmė – susipažinti su kolegų dienotvarkėmis ir taip sude-

rinti tinkamiausią laiką. 

Ko gero, populiariausia Outlook funkcija – tai priminimų kūrimas 

ir valdymas, kurių patikimumas ir paprastumas gali formuoti tam tikrą 

darbo kultūrą. „Kiek negali aštrus protas, tiek gali bukas pieštukas“ – šis 

pasakymas geriausia iliustruoja priminimų paskirtį. Šių dienų informaci-

jos srautai sunkiai suvaldomi ir sutalpinami atmintyje. Darbuotojas, nors 

ir iš dalies lavina savo atmintį bandydamas prisiminti visas užduotis ar 

idėjas, tačiau kartu patiria nerimą dėl galimybės ką nors pamiršti. Todėl 

rekomenduojama kiekvieną užduotį, net asmeninio pobūdžio, įtraukti į 

Outlook kalendorių – artėjant užduoties įvykdymo laikui jis kelis kartus 

pakartos, primins apie veiklą. Pagrindiniai priminimų pranašumai:

  mažėja rizika pamiršti;

  mažina įtampa;

  padeda planuoti darbo laiką;

  padeda kurti darbo dienoraštį (galima peržiūrėti, išspausdinti 

planuojamas ar jau įvykdytas užduotis, patikrinti tam tikrų įvykių 

aplinkybes – tai darbo kalendoriaus elektroninis atitikmuo);

  padeda įvertinti darbo krūvį ir užimtumą.

Žvelgiant į IT panaudojimo galimybes pasaulinėje praktikoje 

didžiausias dėmesys skiriamas naujoms muziejų paslaugų vizuali-
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Skaitmeninės technologijos: samprata ir taikymo
galimybės
Šiuolaikinę muziejininkystės situaciją koreguoja pastaraisiais 

dešimtmečiais išplėtotos skaitmeninės technologijos 1 , kurios pamažu 

apima visas žmogaus gyvenimo sritis. Šios technologijos suteikia naujų 

komunikacijos galimybių, taip pat galimybių kurti naujus eksponatų 

dokumentavimo, saugojimo, tyrimo metodus ir praktinės veiklos mo-

delius. Tačiau kartu skaitmeninės technologijos skatina šių laikų žinių 

visuomenės krizę, pasireiškiančią vis labiau didėjančiu neatitikimu tarp 

informacijos kiekio ir žmogaus galimybių ją aprėpti.

Skaitmeninių technologijų atsiradimas ir plėtra iš esmės keičia 

kultūros paveldo kaupimo, saugojimo, apskaitos, tyrimo bei infor-

macijos apie kultūros paveldą sklaidos procesus. Kartu keičiasi kultūros 

paveldo apsaugos institucijų (muziejų, archyvų, bibliotekų, kitų kultūros 

paveldo dokumentavimu, tyrimu, konservavimu, restauravimu bei 

informacijos apie kultūros paveldo sklaida užsiimančių valstybinių bei 

nevyriausybinių organizacijų) vaidmuo šiuose procesuose, visuomenės 

požiūris į kultūros paveldą ir jį globojančias institucijas. Vis daugiau kal-

bama apie šių institucijų bendradarbiavimą 2.  

Visi šie pasikeitimai yra tarsi naujas iššūkis tradiciškai 

nusistovėjusioms mokslo, kultūros paveldo tyrimo ir paveldosaugos 

metodams bei struktūroms. Tai ypač ryšku praktinėje muziejų veikloje. 

Šių laikų muziejus suvokiamas kaip institucija, kurios tikslas – sistemin-

gas tam tikrų tikrovės daiktų išskyrimas, rinkimas, saugojimas ir tolesnis 

panaudojimas kultūroje. Šiuolaikinis muziejus yra individuali mokslinio 

švietėjiško pobūdžio institucija. Jis nedubliuoja institutų, universitetų, 

mokyklų, bibliotekų ar popkultūros centrų. Muziejaus tikslas – tapti 

išskirtine, prestižine institucija, formuojančia universalias visuomeni-

zacijos formoms kurti. T.y., kibernetinės, imitacinės realybės erdvės, 

atkuriančios tam tikro laikotarpio ar vietovės aplinką, audioįrašų tai-

kymas pristatant eksponatus, retų eksponatų, dokumentų, ypač knygų, 

skenavimas ir viešinimas (pvz., lankytojai gali „vartyti“ pirmąją bibliją 

vokiečių kalba prisiliesdami prie sensorinio ekrano, įmontuoto knygos 

pavidalo muliaže). Tokios formos neabejotinai pritraukia lankytojus ir 

kartu reikalauja nemažai investicijų. Norint tinkamai eksponuoti, dirbti 

su panašiais  eksponatais reikia sukaupti nemažai IT taikymo ir nau-

dojimo įgūdžių. Todėl Lietuvos muziejų asociacijos sprendimas pradėti 

populiarinti muziejus nuo mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo projekto 

yra savalaikis ir tikslingas.

Vienas sėkmingiausių kaimyninėse šalyse vykdomų projektų 

– tai Venspilio (Latvija) muziejaus modernizacijos projektas, apiman-

tis anksčiau išvardytus tikslus – tai darbuotojų mokymai, socialinių 

paslaugų kokybės gerinimas, veiklos populiarinimas. Kaip ir Lietuva, 

taip ir Latvija siekia išsaugoti ir populiarinti nacionalinį kultūrinį 

savitumą muziejų veiklos plėtra. Ryškiausias tokios plėtros rezultatas 

– nacionalinių muziejų (jų katalogų ir eksponatų) jungimas į bendrą 

tinklą, prieinamą ir atvirą vartotojams. Tokio projekto sėkmę lemia tai, 

kad katalogo ir eksponatų atnaujinimo, tvarkymo darbams nėra perka-

mos atskiros paslaugos, o šiuos darbus atlieka patys muziejų išmokyti 

darbuotojai. Tokiu būdu racionaliai panaudojamos laiko, finansų 

sąnaudos, kadangi nereikia formuluoti ir teikti paslaugų vykdytojams 

eksponatų bei dokumentų tvarkymo užduočių su jų aprašymais. 

Apibendrinant IT panaudojimo galimybių muziejų veikloje 

apžvalgą galima tik dar kartą patvirtinti IT mokymų ir kvalifikacijos 

kėlimo svarbą siekiant sėkmingai įgyvendinti muziejų strategiją. Tačiau 

nereikėtų pamiršti ir IT, padedančių formuoti darnų muziejininkų 

kolektyvą, malonią darbinę aplinką, taikymo, tarkim, el. paštu nusiųsti 

kolegai jo mėgstamą dainą ar spalvingą priminimą su linkėjimais 

„Sėkmės mokymuose ir darbuose!“

nes idėjas (etines, estetines ir t.t.) bei idealų, idėjų ir vertybių atpažinimo 

kriterijus. Tokių muziejaus tikslų kėlimas glaudžiai siejamas su žinių 

visuomenės plėtra 3  ir muziejaus vieta tokios visuomenės struktūroje 4 . 

Galime teigti, kad dabarties Lietuvos muziejuose yra problemiška situ-

acija, kai rezultatai, pasiekti nenaudojant skaitmeninių technologijų, 

nebetenkina, o ankstesni uždavinių sprendimo būdai (be skaitmeninių 

technologijų) ne visai atitinka naujas sąlygas. Spręsti problemą skatina 

visuomenės poreikiai, muziejaus, kaip institucijos, poreikiai. 

Skaitmeninimas (angl. – digitization) – tai duomenų konvertavi-

mas į skaitmeninį formatą. Skaitmeninant iš esmės vyksta du skirtingi 

procesai:

 tikrovės duomenų fiksavimas skaitmeniniu formatu (vadi-

namieji born digital dokumentai);

  analoginiu būdu sukauptos informacijos apie tikrovės objek-

tus vertimas skaitmenine (vadinamieji digitaized dokumentai).

Abiem atvejais gautas rezultatas – skaitmeninė informacija 

(angl. – digital information) – kompiuteriui suprantama dvinare forma 

saugoma informacija, kuri išsaugoma kaip skaitmeninis dokumentas. 

Svarbu pažymėti, kad skaitmeninis dokumentas yra ne tas pats kas 

elektroninis dokumentas, nes skaitmeninis dokumentas kuriamas, 

tvarkomas ir saugomas tik kompiuterinėmis priemonėmis. Atsižvelgiant 

į tai, kad muziejuose saugotini skaitmeniniai dokumentai gali būti 

labai skirtingi, ir į galimas įvairialypes atminties institucijų (muziejų, 

bibliotekų, archyvų) sąsajas skaitmeninimo veikloje, šiame straipsnyje 

vartosime skaitmeninio dokumento sąvoką.  

 Svarbiausi skaitmeninimo tikslai yra šie:

     Dokumentavimas ir valdymas – aukštos kokybės, profesionalių, 

lengvai valdomų mokslinės informacijos sistemų kūrimas; duomenų 
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