Svarbiausi LM ISC LIMIS įgyvendinami tęstiniai
nacionaliniai ir tarptautiniai projektai
„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS)
diegimas Lietuvos muziejuose“. Vyriausybės nutarimu „Dėl
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (Žin. 2009,
Nr. 66–262, Žin. 2009, Nr. 120-5141, Žin. 2010, Nr. 148–7598)
projektą įgyvendinti pavesta Lietuvos dailės muziejui. Projekto
pirmas etapas įgyvendinamas 2010 m. kovo–2012 m. gruodžio
mėnesiais.
„Europeana Photography“. Tarptautinis senų nuotraukų, sukurtų
pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.), skaitmeninimo ir sklaidos projektas (2012–2015 m.). LDM projekte
dalyvauja partnerio teisėmis.
„Linked Heritage“. Tarptautinis skaitmeninimo ir sklaidos
projektas (2011–2013 m.). LDM projekte dalyvauja asocijuoto
nario teisėmis.
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Lietuvos muziejų
informacijos,
skaitmeninimo ir
LIMIS centras

Adresas:
Bokšto g. 5, LT-01226 Vilnius
Tel./faksas (8 5) 261 9670 (administracija)
Telefonai:
Informacinių technologijų ir LIMIS skyrius (8 5) 261 2008
Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyrius (8 5) 262 1883
Metodinis skyrius (8 5) 262 1883
Skaitmeninimo skyrius (8 5) 261 2008
LM ISC LIMIS administruojami internetiniai leidiniai:
• Portalas „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt
• LIMIS portalas www.limis.lt
• LDM rinkinių elektroninio katalogo viešoji prieiga
www.ldm.limis.lt
• Informacinis-metodinis leidinys
„Muziejinių vertybių skaitmeniniams“ www.emuziejai.lt
• Svetainė „Lietuvos dailės muziejus“ www.ldm.lt
• Informacinis-edukacinis leidinys
„Palanga: gintaras, parkas, muziejus“ www.pgm.lt
• Virtuali ekspozicija
„Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė“ www.tdaile.lt
LM ISC LIMIS administruojamos virtualių parodų sistemos:
• „Lietuvos muziejų virtualių parodų sistema“
http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.asp
• „Lietuvos muziejų lobiai“ http://www.muziejai.lt/lobiai/
Leidinyje panaudotos Irenos Endrijaitienės, Danutės Mukienės,
Giedrės Asin Marco, Andriaus Valužio nuotraukos
Tiražas 1 000 egz.
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Lietuvos dailės muziejaus pastato fragmentas
(Chodkevičių rūmai), Bokšto g. 5 / Didžioji g. 4

Lietuvos dailės muziejaus (LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) – specia
lizuotas muziejinis padalinys. Jo paskirtis – rūpintis LIMIS sistemos sukūrimu, įdiegimu, kultūros paveldo objektų skaitmeninimu
ir plėtra Lietuvos muziejuose bei pasiekti, kad informacija apie
Lietuvos muziejuose sukauptą kultūros paveldą būtų integruota į
bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.
LM ISC LIMIS įkurtas LDM direktoriaus 2009 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. V.1-90, sujungus tris iki to laiko LDM veikusius struktūrinius padalinius (LDM Skaitmeninių leidinių centrą, LDM
Skaitmeninimo centrą, LDM LIMIS plėtros skyrių).

LM ISC LIMIS toliau plėtoja šių buvusių muziejaus struktūrinių
padalinių veiklą ir vykdo naujas Lietuvos muziejų skaitmeninimo centro funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493.
Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikoje ir Europos
Sąjungoje galiojančiais teisės aktais, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM)
rekomendacijomis, LDM statutu, LM ISC LIMIS nuostatais ir
kitais teisės aktais, susijusiais su jo veikla.
Vienas iš svarbiausių LDM filialo LM ISC LIMIS darbo principų –
kolegialumas. Įgyvendinant centro pagrindinius tikslus ir uždavinius, siekiama bendradarbiauti su visais Lietuvos muziejais ir
kitomis Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijomis.

Skaitmeninimo centrai regionuose
LM ISC LIMIS užsibrėžtų tikslų siekti padeda Centro taryba ir
muziejai-regioniniai koordinatoriai (Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus, Lietuvos jūrų muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus), kuriuose 2010 m. pradžioje įkurti trys regioniniai muziejų skaitmeninimo centrai. Šių centrų paskirtis – koordinuoti ir
organizuoti muziejinių vertybių skaitmeninimą, skaitmeninio
turinio kūrimą, saugojimą, sklaidą centrui priskirto regiono
muziejuose.
Vilniaus regione veikiančiuose muziejuose muziejinių eksponatų skaitmeninimo veiklą koordinuoja LM ISC LIMIS. Vilniaus
regionui priklauso: Vilniaus miestas ir rajonas, Alytaus rajonas,
Anykščių rajonas, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybė, Ignalinos rajonas, Kaišiadorių rajonas,
Lazdijų rajonas, Molėtų rajonas, Šalčininkų rajonas, Širvintų
rajonas, Švenčionių rajonas, Trakų rajonas, Ukmergės rajonas,
Utenos rajonas, Varėnos rajonas, Visagino savivaldybė, Zarasų
rajonas.

Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centro mokymo klasėje

Nuotraukose – vaizdai iš LM ISC LIMIS 2010–2012 m. organizuotų konferencijų, seminarų, mokymų

Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centras
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Adresas: V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas
Tel. (8 37) 32 36 03.
El. paštas kaunormsc@gmail.com
Asmuo kontaktams dr. Raimonda Norkutė
Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centras koordinuoja muziejinių eksponatų skaitmeninimo veiklą Kauno regione veikiančiuose muziejuose. Kauno regionui priklauso:
Kauno miestas ir rajonas, Jonavos rajonas, Jurbarko rajonas,
Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Kėdainių
rajonas, Marijampolės savivaldybė, Prienų rajonas, Raseinių
rajonas, Šakių rajonas, Tauragės rajonas, Vilkaviškio rajonas.
Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centras
Lietuvos jūrų muziejus
Adresas: Smiltynės 3, LT-93100 Klaipėda
Mob. tel. 8 679 83 600
El. paštas v.ragaisis@muziejus.lt
Asmuo kontaktams Vismantas Ragaišis
Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centras koordinuoja
muziejinių eksponatų skaitmeninimo veiklą Klaipėdos regione veikiančiuose muziejuose. Klaipėdos regionui priklauso:
Klaipėdos miestas ir rajonas, Kretingos rajonas, Neringos miestas,
Palangos miestas, Plungės rajonas, Pagėgių savivaldybė, Rietavo
savivaldybė, Skuodo rajonas, Šilalės rajonas, Šilutės rajonas.
Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centras
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Adresas: Vytauto g. 89, LT-77155 Šiauliai
Tel. (8 41) 52 43 93
El. paštas limis@ausrosmuziejus.lt
Asmuo kontaktams Teklė Tomkutė
Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centras koordinuoja
muziejinių eksponatų skaitmeninimo veiklą Šiaulių regione
veikiančiuose muziejuose. Šiaulių regionui priklauso: Šiaulių
miestas ir rajonas, Akmenės rajonas, Biržų rajonas, Joniškio
rajonas, Kelmės rajonas, Kupiškio rajonas, Mažeikių rajonas,
Pakruojo rajonas, Panevėžio miestas ir rajonas, Pasvalio
rajonas, Radviliškio rajonas, Rokiškio rajonas, Telšių rajonas.

